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المقدمة
يدور هذا الكتاب حول جتربة أجمد ناصر فـي كتابة الشعر ،وحتوالهتا ،وتطورها
من شكل قصيدة التفعيلة اليت بدأ هبا جتربته الشعرية ،ثم استقرارها فـي شكل قصيدة
النثر ،وهو الشكل الذي شهد بدوره حتوالت وتغريات وصوال إىل الشكل النهائي فـي
دواوينه األخرية .وكان أجمد ناصر قد بدأ بكتابة قصيدة التفعيلة األقرب إىل روح
قصيدة النثر ،من حيث الشكل واختيار األوزان العروضية اخلفـيفة القريبة إيل النثر،
ومرورا باملواضيع املفتوحة على احلياة والتفاصيل ،واالقرتاب من لغة الشارع فـي
بساطتها والعناية باليومي وباهلامشي واملهمل ،وصوال إىل التكثيف والتخلص من الكالم
الزائد واملعنى الفائض عن حاجة الشعر ،ولذلك كان حتوله إىل قصيدة النثر سهال
وسلسا ،واختيارا حمكما ومبنيا على معرفة بالشعر املوزون وإمكاناته ،واستفاد منها
فـي كتابة قصيدة النثر ،وكان استقراره فـي شكل قصيدة النثر ينطوي على الكثري من
التمرين املستمر على التطوير والتغيري ،فلم يركن إىل الكتابة بشكل واحد ،بل قدم فـي
كل ديوان من دواوينه إضافة مجالية وفنية وموضوعية ،مما يضعه فـي طليعة شعراء
قصيدة النثر على املستويني العربي والعاملي.
لقد ولدت فكرة هذا الكتاب قبل عدة سنوات ،وكانت نواته األوىل فـي حبث موسع
عن جتربة أجمد ناصر الغنية بعد حصويل على دعم هلذا البحث من عمادة البحث
العلمي فـي اجلامعة األردنية ،وتواصلت مع أجمد ناصر خبصوص البحث وكان سعيدا
بذلك ،وكنت خالل هذه الفرتة أكتب البحث ،وأشارك فـي موقعه األدبي :ضفة ثالثة
بالشعر وبالنثر .وكان يزودني بني احلني واآلخر بأحدث املقاالت والدراسات اليت كتبت
عن شعره .لكن أحداث مرضه املؤملة ووفاته أوقفتين عن النشر فـي تأمل وجودي عميق
للحياة والشعر واإلنسان ،إىل أن أعلنت وزارة الثقافة عن مشروع سلسلة املئوية ،وعن
الكتابة فـي جماالت الفكر واألدب والتاريخ فـي األردن فـي مائة عام ،فأحببت أن أمت
البحث وأوسعه فـي كتاب نقدي يليق بالشاعر وبقصيدته ،كما أمتنى وأرجو.
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ال يفوتين هنا أن أشكر الدكتور والصديق أمحد خريس على تفضله بقراءة الكتاب
حني كان فـي صيغة البحث ،وتقديم الكثري من املالحظات واألفكار اليت أفدت منها
كثريا فـي إحكام البحث ،وتطويره فـيما بعد ،كما أشكر الناقد واملرتجم والصديق األستاذ
فخري صاحل لقراءة الكتاب فـي صيغته األخرية ،الذي مل يتوان عن القراءة وإغناء
الكتاب باألفكار القيمة ،وقد استفدت فـي الكتاب من مقاالته النقدية املهمة املنشورة
فـي الصحف واجملالت العربية املختلفة اليت تتناول بالبحث والدراسة قصيدة أجمد
ناصر ،كما استفدت من كتابه :شعرية التفاصيل الذي يناقش أثر يانيس ريتسوس فـي
الشعر العربي احلديث ،ويتعرض فـي ثناياه ألثر هذا الشاعر الكبري فـي قصيدة أجمد
ناصر.
وأخرياً فإني أمتنى أن يكون فـي الكتاب بعض الوفاء للشعر ،وعلى قدر جتربة أجمد
ناصر شاعراً كبرياً ،وإنساناً عالياً.
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قصيدة النثر العربية:
الحدود والتحوّالت
مع أنّ قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة تتقاربان زمنيّاَ ــ نسبياً ــ فـي الظهور فـي السّاحة
الثقافـية العربية ،إال أننا ميكن أن نالحظ بوضوح ،الفرق نظريَّاً وإبداعيّاً بني القصيدتني،
لصاحل قصيدة التفعيلة اليت ترسّمت حدودها منذ بداياهتا ،وأمّا قصيدة النثر فما زالت
إىل اليوم تعاني من اخللط ،وتعدد املصطلحات ،وما زالت هذه القصيدة حمل صراع وحرية
وتردد على الصعيدين اإلبداعي والنقدي .مع أ ّنها القصيدة األكثر رواجاً اليوم ،ويكتبها
عدد كبري من الشعراء العرب والشاعرات العربيات ،مما يفنّد النبوءات بانتهاء هذا الشكل
ونضوب إمكانياته مع مرور الوقت ،وتقادم اخلربات اجلمالية والفنية.
ولع ّل السبب األول فـي استمرار اللغط حول هذه القصيدة ،هو أنّ النقد مل يعد
مواكباً للشعر ولإلبداع عامة ،فرتاجع النقد ،وتقاعس الناقد عن أداء دوره احلقيقي
فـي التنظري والتطبيق ،إذ« :تراجع املشهد بقوة بعد بدايات وإسهامات جادّة وواعدة بني
الستينيات والثمانينيات .فأصبحنا أمام نقد استنسابي ،من دون أن يتّكل على لغوية
النص ،على تشكالته البنائية ،على انتظاماته ،وعلى كيفـيات القول فـيه(.»)1
وأمّا قصيدة التفعيلة فقد ظهرت وازدهرت فـي العقود املبكرة من القرن العشرين،
ولذا حظيت بالدرس والنقد والتجارب اإلبداعية الثرية ،مع أ ّنها كانت اإلعالن األول
للخروج على القصيدة التقليدية ،وشهدت انفجاراً فـي الشكل وفـي املضمون ،وهو ما
مل تألفه الشعرية العربية قبل ذلك ،وكان لنازك املالئكة وبدر شاكر السياب إطالالت
على الشعر الغربي والشعر املرتجم ،خاصة اإلجنليزي ،وبالتايل فاألثر الغربي حاضر
فـي هذه القصيدة كما فـي قصيدة النثر ،إال أ ّنها مل تتعرض لالهتام الذي تعرضت له
قصيدة النثر بأهنا ليست قصيدة عربية ،وال قادمة من أصول غري عربية كقصيدة
التفعيلة ،ولعل السبب اآلخر وراء ذلك أن قصيدة التفعيلة حافظت على أوزان اخلليل،
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ومل تنفها كما فعلت قصيدة النثر ،ولذلك كان اهلجوم على قصيدة النثر قاسياً ومريراً
ومتواصالً إىل اليوم.

واحلقيقة أن القصيدتني ظهرتا مبؤثرات غربية ،ولكنهما بشكل أو بآخر ولدتا من
صلب الثقافة العربية واللغة العربية والشعر العربي ،وإن اختلفتا فـي النسبة واملقدار
الذي يرجح لصاحل قصيدة التفعيلة ،ودون أن يكون ذلك سبباً فـي نفـي األصالة عن
قصيدة النثر ،أل ّن ما كتب هبا كان عربيّاً ،وما زال حيتفظ بوجوده وحضوره الفاعل إىل
اليوم ،فـي الوقت الذي بدأت قصيدة التفعيلة بالرتاجع بشكل واضح فـي العقود األخرية،
ناهيك عن كتابة القصيدة العمودية.
وميكن تتبع اإلرهاصات األوىل لقصيدة النثر فـي الكثري ممّا كتبه جربان خليل
جربان وأمني الرحياني ،وكذلك ما كتبه جربا إبراهيم جربا وتوفـيق صايغ ،وهو ما جعل
املفاهيم تتقارب وختتلط ،فمصطلحات النثر الشعري والشعر املنثور والشعر املرسل
وقصيدة النثر تستعمل فـي الغالب استعماالً عشوائيّاً لدى النقاد ،كما ترى سلمى
اخلضرا اجليوسي اليت بذلت جهداً نقديّاً موسّعاً فـي التعريف بأنواع الشعر والتفريق
بينها ووضع احلدود فـي كتاهبا :االجتاهات واحلركات فـي الشعر العربي احلديث(.)2
فهناك الشعر املنثور الذي يُعدّ أمني الرحياني من رواده« ،فالشعر املنثور فـي العربية،
كالشعر احلر فـي اإلجنليزية ،خيلو من الوزن ،ولكنه قد يستعمل القافـية أحياناً لعنصر
التزويق رغم أنه غري مقفى عادة ( ،)3ولذلك فإن اإليقاع فـي هذه القصيدة ينتج عن:
تكرار املفردات والعبارات ،التوازيات املركبة أو املتضادة أو املرتادفة ،أمساء املناداة،
عبارات الالزمة املتكررة ،تواتر الصوامت والصوائت( ،)4ولعل هذه اخلصائص تصنع
عالئق واضحة بني الشعر املنثور وقصيدة النثر ،فتبدو أن ظاهرة الشعر املنثور تعدّ
جذراً طبيعيّاً لقصيدة النثر»(.)5
وأما النثر الشعري ،فهو« :الكتابة النثرية اليت تستخدم األسلوب الشعري مع صور
شعرية ،وشيء من العاطفة العالية»( .)6وهو ما قدمه جربان خليل جربان فـي الكثري
من كتاباته ،كما يعرفه أنيس املقدسي بأنه أسلوب من أساليب النثر هتيمن فـيه الروح
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الشعرية اليت تتبدّى من خالل قوة العاطفة وبعد اخليال وإيقاع الرتكيب والتوفر على
اجملاز( .)7ولقد تداخلت هذه املصطلحات واضطربت تعريفاهتا وحصل خلط لدى
العديد من النقاد حوهلا ،وكان جمللة شعر وروادها حلقات وجلسات مطولة خاصة فـي
مخيس جملة شعر األسبوعي الذي يناقش رواده املصطلحات ،واحلدود املختلفة بينها.
وهناك كذلك الشعر املرسل وهو فـي اإلجنليزية يتكون من أبيات غري مقفاة من
الوزن اإلياميب ذي التفعيالت اخلمس ،ويستخدم أساساً للشعر امللحمي والدرامي،
ومثة متييز واضح بني هذا وبني املزدوج املقفى الذي هو دائماً مكون من األبيات الثنائية
املتساوية املقفاة( .)8ولقد رأينا أن النثر الشعري نثر أو ًال ،وشعر ثانياً ،فـي حني أن الشعر
املنثور شعر أوالً ونثر ثانياً ،والشعر املرسل نتيجة لذلك أقرب إىل الشعر املنثور منه إىل
الشعر النثري .وما الفرق إال فـي كون األول ختلى عن القافـية كلية واحتفظ بالوزن ،فـي

حني تتخلل الثاني القافـية والوزن(.)9وهناك العديد من املصطلحات األخرى اليت يعاني
النقد العربي من الفوضى فـي تعريفها وفـي استخدامها.
وأما قصيدة النثر موضوع هذا الكتاب فقد تعددت التسميات اليت تطلق عليها:
فالقصيدة بالنثر والنثرية والقصيدة املنثورة وغريها .إال أن التمييز يظل ضروريّاً لفهم
ما كان مراحل أو خطوات باجتاه قصيدة النثر كما يرى البعض .وقد كان جمللة «شعر»
وروادها األوائل فضيلة السبق فـي اإلعالن عن هذه القصيدة ،وكذلك الكتابة عن
شروطها وإجراءاهتا الفنية واجلمالية ،من خالل األمساء الكبرية اليت اجتذبتها اجمللة،
وقدمت قصيدة النثر العربية اليت اعتمدت على املصادر الغربية فـي الرتمجة والتقعيد
من جهة ،وعلى أمساء الشعراء الكبار الذين احتضنتهم وقدمت نتاجهم اإلبداعي
حتت مسميات عديدة كانت قصيدة النثر أبرزها وأمهها ،من خالل االطالع والرتمجة
واستحضار كتاب سوزان برنار «قصيدة النثر من بودلري إىل أيامنا» ،واعتباره مرجعاً
وباباً لدخول هذه القصيدة بدمائها اجلديدة إىل الشعر العربي ،وقد خاضت اجمللة
صراعات فـي التحديد والتصنيف مع املتشددين للوزن وحبور اخلليل وعلى رأسهم
نازك املالئكة ،لكنهم كانوا على وعي باجلديد الذي يدعون إليه ،وناضلوا من أجله.
وجدير بالذكر هنا أن قصيدة النثر الغربية قد ظهرت ألسباب اجتماعية وسياسية
13

وفكرية خمالفة ومفارقة للظرف العربي الذي شهد ظهور قصيدة النثر ،وعلى الرغم
من ذلك فإن جملة شعر هي إفراز ونتيجة للرغبة فـي التغيري ،وقد كان ملؤسسي اجمللة
فضل اجلرأة فـي التنظري هلذه القصيدة ،واإلعالن عن شعرائها وقصائدهم وتنظرياهتم
رغم سعة اخلالف حول القصيدة ،وعلى رأسهم أدونيس ويوسف اخلال وأنسي احلاج
وخالدة سعيد وغريهم...ممن محلوا لواء التجديد واحلداثة فـي الشعر العربي املعاصر،
وروّاد الندوات احلرة واملفتوحة اليت عرفت ب مخيس جملة شعر ،وذلك فـي الستينيات
من القرن املاضي ،فـي ظرف سياسي وتارخيي عربي متغري ،مع صدور العدد األول من
جملة شعر مطلع كانون الثاني .1957
وقد كانت قصيدة التفعيلة قد سبقتها زمنيّاً فـي الظهور وتزامنت معها فـي بعض
مراحل الصراع مع أنصار القصيدة التقليدية والفكر التقليدي ،بل إن نازك املالئكة
وبدر شاكر السياب ومها أول وأهم رائدين هلذه احلركة كانا من ُكتّاب جملة شعر،
فمجلة شعر مل تقف عند جتدد التفاعيل واألشكال ،أو عند قصيدة النثر ،بل جدّدت
تعريف الشعر وعمقت مفهوماته ودوره وفتحت حدوده املوروثة على مغامرات اإلنسان
الفكرية( .)10وهذا ما جعل جملة شعر جامعة ألنصار الفكر التجديدي فـي احلياة وفـي
اإلبداع ،وكتب على صفحاهتا الشعر املنثور وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر ،وقد كان
أدونيس وأنسي احلاج مها من أوائل من خاضا غمار التعريف بقصيدة النثر وكانا من
كتّاهبا .وكان هذا يتزامن مع إعادة تعريف الشعر ودوره فـي تغيري احلياة واإلنسان ،وذلك
عرب « احملاولة الدائمة للخروج من طرق التعبري املستقرة أو اليت أصبحت قوالب وأمناطاً،
وابتكار طرق جديدة ،وتعين هذه احملاولة إعطاء الواقع طابعاً إبداعيّاً حركيّاً(.)11
لقد ظهرت قصيدة النثر العربية مبؤثرات غربية ،وبتأثري من الرتمجات اليت شكلت
أحد روافدها ،مثلها مثل قصيدة التفعيلة ،ومثلها مثل القصة والرواية ،ولذلك ال يعدّ
هذا سبباً وجيهاً فـي الغضّ من شأهنا ،أو مربراً للهجوم عليها .بل إن هذه النظرة واهلجوم
املبكر على قصيدة النثر ساهم فـي التخلي عن التنظري النقدي احلقيقي هلذه القصيدة
منذ ظهورها ،وجعلها شكالً ال حدود هنائية له إىل اليوم ،خاصة أن النقد العربي
قد تكاسل فـي العقود األخرية ،وتقاعس عن أداء دوره فـي مواكبة األعمال الشعرية
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اإلبداعية ،فـي الوقت الذي تغص به الساحة الشعرية باألعمال الشعرية اجليدة ،واليت
حتتاج إىل الدراسة والتحليل ،ووضع التنظري هلذه القصيدة فـي ضوئها .وضرورة وضع
احلدود بني املفاهيم املختلفة للشعر والنثر وعالقتهما معاً :تقاطعاً وانفصاالً.
وهناك عدة مصطلحات حماذية لقصيدة النثر ،منها الشعر احلر الذي أطلقته
نازك املالئكة على قصيدة التفعيلة اليت تتحرر من القافـية ومن عدد التفعيالت فـي
السطر الشعري ،وهي ترمجة مغلوطة لـ ( ) free verseوهو ما عرفه جربا إبراهيم جربا
تعريفاً صحيحاً بقوله « :الشعر احلر ترمجة حرفـية ملصطلح غربي هو ()free verse
باإلجنليزية ( )vers libreبالفرنسية ،وقد أطلقوه على شعر خا ٍل من الوزن والقافـية
كليهما .إنه الشعر الذي كتبه والت ويتمان .وتاله فـيه شعراء كثريون فـي أدب أمم كثرية.
فكتّاب الشعر احلر بني الشعراء العرب اليوم هم أمثال حممد املاغوط وتوفـيق صايغ
وكاتب هذه الكلمات .فـي حني أن قصيدة النثر هي القصيدة اليت يكون قوامها نثراً
متواصالً فـي فقرات كفقرات أي نثر عادي(.)12
وهذا متييز دقيق بني الشعر احلر وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر .فقصيدة
التفعيلة هي من الشعر املوزون وليس الشعر احلر ،وأما الشعر احلر فهو اخلايل من
الوزن والقافـية ولكنه بتوزيع شعري على الصفحة ،وأما قصيدة النثر فهي اليت تكتب
فـي فقرات كفقرات أي نثر عادي .ولكنها قصيدة تستخدم النثر ،وتستخرج ما فـيه من
شعر ،وهذه الفواصل بني أنواع الشعر ليست فواصل شكلية ،إهنا تعكس تبايناً معنويّاً
دالليّاً ،وفنيّاً مجاليّاً يصنع الفرق الواضح بينها مجيعاً « .وبالتايل فإن قصيدة النثر
ليست أرقى ما وصل إليه الشعر ،كما حيلو لكثري من الشعراء والنقاد القول ،بل هي
إمكانية إيقاعية ضمن إمكانيات أخرى متنحها اللغة العربية للشاعر(.)13
ولقد قوبل مصطلح قصيدة النثر فـي البدايات بالكثري من اهلجوم والرفض ،ألنه
جيمع بني متضادين :الشعر والنثر ،إىل درجة تسميتها باجلنس اخلنثى لدى عز الدين
املناصرة فـي كتابه :قصيدة النثر :املرجعية والشعارات ،ثم تراجع عن هذه التسمية
القاسية فـي كتابه التايل لتصري هذه القصيدة نصّاً مفتوحاً عابراً لألنواع .ويقول فـي
تعريف قصيدة النثر« :خاطرة نثرية ،ذات لغة شعرية ،أو هي جنس كتابي خنثى تنقصها
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الداللة الصوتية ،وينقصها اإليقاع الشعري رغم اشتماهلا على إيقاع نثري وصور شعرية
ولغة شعرية .أما اإليقاع املوجود فـي قصيدة النثر فهو إيقاع نثري وليس إيقاعاً شعريّاً،
ألنه يفتقد إىل خاصية االنتظام التكراري املتنوع(.)14
وأمّا أدونيس صاحب التعريف األول هلذه القصيدة فـيعرّفها بأهنا « ذات شكل قبل
أي شيء ،ذات وحدة مغلقة .هي دائرة ،أو شبه دائرة ،ذات تقنية حمددة وبناء تركييب
موحد ،منتظم األجزاء ،هتيمن عليه إرادة الوعي اليت تراقب التجربة الشعرية وتقودها
وتوجهها .إن قصيدة النثر تبلور ،قبل أن تكون نثرًا ــ أي أهنا وحدة عضوية ،وكثافة ،وتوتر
ــ قبل أن تكون مجالً أو كلمات( .)15ويأتي على شروط سوزان برنار الشهرية الثالثة فـي
كتاهبا عن قصيدة النثر بقوله « :قصيدة النثر إذن شاملة ،متمركزة ،جمانية ،كثيفة ذات
إطار .هي عامل مغلق ،مقفل على نفسه ،كافٍ بنفسه ،وهي فـي الوقت ذاته ،كتلة مشعة
بال هناية من اإلحياءات قادرة أن هتز كياننا فـي أعماقه .إهنا عامل من العالئق(.)16
ويؤكد هذه األفكار ويتابعها أنسي احلاج خاصة بصدور ديوان فـي قصيدة النثر( :لن)،
وما كتبه فـي املقدمة من تنظري يتابع فـيه ما قدمه أدونيس ،والذي يبدو بياناً لقصيدة
النثر ،ويواصل أدونيس ورفاقه تعريف قصيدة النثر ،واإلصرار على التجديد ،والتجديد
فـي جملة شعر حسب خالدة سعيد «يهدف إىل ما يتجاوز املستوى التقين أو العروضي
للشعر .كان جتديد الشعر العربي فـي هذه اجمللة عنواناً لقضية اإلنسان ،ومواصلة
اكتشاف أبعاده ،واكتشاف معنى حريته .فحريته تتمثل فـي إبداعه حلضوره احلركي
املتكامل ،املتجاوز نفسه ،امللتفت إىل احلاضر واملستقبل...فمجلة شعر مل تقف عند
جتدّد التفاعيل واألشكال ،أو عند قصيدة النثر ،بل جددت تعريف الشعر ،وعمّقت
مفهوماته ودوره ،وفتحت حدوده املوروثة على مغامرات اإلنسان الفكرية(.)17
ولذلك يعيد أدونيس تعريف الشعر ودوره فـيقول« :شكل القصيدة اجلديدة هو
حضورها قبل أن يكون إيقاعاً أو وزناً» .هذا احلضور ال يُقوّم بشكل جتريديّ ،فليس
هليكل القصيدة اجلديدة واقعية مجالية إال فـي حياة القصيدة -فـي حضورها بوصفها
وحدة وكلًّ ــ ذلك أنّ النظر إىل الشكل ذاته أو إىل املضمون ،حبدّ ذاته ــ قتل لألثر
الفين( .)18والقصيدة أداة خلق وتغيري« :هذا يعين أنّ لغة الشعر ليست لغة تعبري بقدر ما
16

هي لغة خلق» .فالشعر ليس مسّاً رفـيقاً للعامل .وليس الشاعر الشخص الذي لديه شيء
ليعرب عنه وحسب ،بل هو ،إىل ذلك ،الشخص الذي خيلق أشياءه بطريقة جديدة(،)19
وإذا كان هذا تعريف للشعر عموماً وليس لقصيدة النثر على وجه التحديد ،إال أنه كتبه
من منطلق قصيدة النثر باعتبارها املولودة اجلديدة ،وباعتبار القصيدة اجلديدة إعادة
نظر فـي املفاهيم القدمية ،وإعادة خلقها وبنائها ،وصياغة عالقة جديدة بينها وبني
العامل.
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مفهوم قصيدة النثر
عند أمجد ناصر

لقد كانت املؤثرات العربية يف قصيدة أجمد نارص جلية وواضحة ،وكذلك كانت
املؤثرات الغربية بفعل القراءة والرتمجة وآثارمها يف كتاباته ،وقد كان لقصيدة التفعيلة
العراقية آثارها البينة ،التي أشار إليها يف مقابالته ،والتي لفتت إليه األنظار منذ بداياته،
ومنذ ديوانه األول ،ولكنه رسعان ما حتول إىل قصيدة النثر منذ ديوانه الثاين :منذ
جلعاد كان يصعد اجلبل  ،1981وكتب قصيدة نافح عنها وعن رشوطها يف مقاالته
ومقابالته فيام بعد حتى وفاته ،وهذه القصيدة مل تتخذ شك ً
ال واحد ًا ،مع أن مفهومها
كان واضح ًا يف ذهن الشاعر أجمد نارص ،وكام انعكس يف كتاباته.

وهذا ما عرب عنه أجمد نارص يف مقاالته وحواراته ،يقول« :املشكلة أن الساحة
الشعرية العربية اعتربت أن قصيدة النثر هي كل شكل شعري متحرر من الوزن
والقافية برصف النظر عن تقطيعه أو شكله عىل الصفحة ،أو قربه أو بعده عن النثر
نفسه»( ،)20وهو يرى أن أدونيس وأنيس احلاج قد عرفوا قصيدة النثر من خالل
االطالع عىل املصادر الغربية ،ولكنهم مل يضعوا نظرية بام فعلوا ،وتركوا املجال
لشعراء مثل املاغوط وتوفيق الصايغ يكتبون شك ً
ال يسمونه قصيدة النثر وهو ليس
كذلك ،وهناك خالدة سعيد التي قدمت رؤيتها حول قصيدة النثر يف كتاهبا« :يوتيوبيا
املدينة املثقفة» .ويقول نارص يف موضع آخر« :هذا الشكل ،أي الكتلة النثرية العريضة
عشوائي ًا ،وال هو جمرد شكل فقط ،إنه يف الوقت نفسه مضمون ،أقصد أنه نثر،
ليس
ّ
هذا الشكل هو الذي حيدد من جمرد النظرة العابرة انتامءها إىل النثر ،فهي جنس أديب
خاص ،ليست قصيدة متفرعة من القصيدة احلرة .هذا هو واقعها يف الشعريات التي
ولدت فيها»(.)21
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لكن املسألة هي يف فهم الشكل الذي يكتبه ملعرفته والتنظري له كام ينبغي ،ولذلك
يرى أيض ًا أن معظم ما كتبه الشعراء العرب يقع فيام يسمى بالقصيدة احلرة وليس
قصيدة النثر ،ألن التحرر من الوزن ليس الرشط الوحيد لكتابة قصيدة النثر ،ولذلك

فإن حممد املاغوط يكتب القصيدة احلرة ،وريادة قصيدة النثر من وجهة نظره ألنيس
احلاج وليس للامغوط( .)22مع أنه كام يقول يف مقابالته دائ ًام مل يكن مسكون ًا هباجس

الشكل( .)23وأن الشكل كان دائ ًام ينبع من الكتابة نفسها ويتبعها ،ولذلك خرج من
الشعر إىل الرواية ،وأدب الرحلة ،والكتابة الصحفية دون قصد مسبق ،وإنام استجابة
ملتطلبات الكتابة وهاجس اإلبداع وقلق املبدع الذي ال يركن إىل شكل أو نموذج أو

غاية...

خيص الساحة الشعر ّية األردنية ،فتكاد ختلو من األسامء الشعرية البارزة
أ ّما فيام ّ

يف مرحلة التأسيس هلذه القصيدة التي ظهرت يف لبنان ،وانترشت بعد ذلك يف بقية

أرجاء الوطن العريب ،إال أن الشاعرة ثر ّيا ملحس األردنية الفلسطينية قد كتبت
قصيدة نثر تتقدم عىل شعراء جملة شعر عام  ،1947وقد قال عنها صبحي حديدي يف
ندوة تكريمية هلا« :إن جزء ًا كبري ًا من إنكار ريادة قصيدة النثر العربية لثريا ملحس
ألسباب بطريركية ذكورية ،وقد تتحمل هي بعض العبء ألهنا مالت إىل العزلة التي

أنجزت فيها اليشء الكثري»( ،)24وكان لثريا ملحس دور مهم يف تثبيت أقدام قصيدة
النثر (الشعر املنثور حينها) يف التجربة الشعرية العربية املعارصة ،فهي من أوائل من
أرصوا عىل الكتابة يف هذا الشكل الذي زرع بذوره األوىل كل من جربان خليل جربان
ّ

وأمني الرحياين(.)25

وأ ّما أجمد نارص فقد طبع ديوانه األول مديح ملقهى آخر  ،1979وقد كتب بعض
قصائد التفعيلة إىل جوار قصائد النثر ،وتتالت الدواوين بعدها مبتعدة متام ًا عن الشعر
املوزون ،واألهم أهنا امتلكت مقومات مجالية وفنية خاصة هبا جتعلها يف مصاف قصائد

النثر العالية عىل املستويني املحيل والعريب.
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ويرى أجمد نارص أن ديوانه« :حياة كرسد متقطع» يقع يف قلب هذا النوع األديب

املسمى قصيدة نثر ،وال بد أن هذا يدلل عىل أن الدواوين السابقة كانت متيض باجتاه
قصيدة النثر ،ولكنها ال تقع يف قلبها كام يفعل يف هذا الديوان وما جاء بعده من وجهة

نظره .وهو يدلل كذلك عىل أن أجمد نارص ظل جيرب وحياول ويطور جتربته وقصيدته،
ومل يطمئن إىل شكل واحد ،وهو ما حتاول الدراسة تتبعه وتقصيه من خالل تقسيم
هذه التجربة إىل ثالث مراحل متتالية ومرتابطة ،وهي يف الوقت نفسه متغرية صعود ًا
فني ًا ،إال أنه ينطوي علـى
وهبوط ًا واستقرار ًا أحيان ًا ،وهذا التقسيم وإن كان
شكلي ًا ّ
ّ

العديد من التنويعات املوضوعية والفكرية ،ولكن كان ال بد من اختيار عنوان ما
لكل مرحلة شهدت انعطاف ًا وحتو ً
ال يف جتربة أجمد نارص الشعرية ،واقرتاحاته اجلاملية

يف قصيدة النثر العربية ،ولعلها تقسيامت لغاية الدرس ،فاملرحلة األوىل هي مرحلة
البدايات ،ومالحمها العامة ،ثم املرحلة الثانية التي ستشهد الصعود والتطور ،وصو ً
ال
إىل املرحلة الثالثة التي يمكن عدّ ها ذروة التجربة التي وصل إليها أجمد نارص يف حياة

كرسد متقطع ،ومملكة آدم ،وبينهام كتابه فرصة ثانية ،وهذه جممل أعامله وما أراد أن

يقوله بالشعر ،فالشعر آخر األمر ليس لغة مجيلة ،ولكنه لغة كان ال بد أن خيلقها

الشاعر ليقول ما مل يكن من املمكن أن يقوله بطريقة أخرى(.)26

لقد كتب أجمد نارص قصيدة النثر بعد بداية مشوبة بقصيدة التفعيلة ،ألهنا كانت
األكثر تعبري ًا عن موقفه اإلنساين أو ً
ال كوهنا قصيدة ذات طابع انشقاقي ،يف وقت

كان أجمد نارص يرتك الوطن ويغادر املكان الذي تشكل فيه وبه ،ومنش ّق ًا عن املكان
األصيل وكل ما يتعلق به من أشخاص وعالقات ،وألهنا كانت األكثر تعبري ًا عن

موقفه اإلبداعي واإلنساين والنضايل ثاني ًا ،ورهافة حساسيته ملا جيري يف حركة الشعر
العريب احلديث ،خاصة أنه غادر األردن مرور ًا ببريوت حيث التجارب الشعرية
اجلديدة ،وصو ً
ال إىل لندن حيث أتيحت له فرصة االطالع عىل ما جيري يف العامل ويف
وحتوالت.
الساحة الشعرية العاملية من تغريات ّ
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تحوالت قصيدة النثر
عند أمجد ناصر

املرحلة األوىل :مرحلة قصيدة التفعيلة (البدايات) وآثارها اللغوية والفنية

والتعبريية كام تتمثل يف ديوانيه :مديح ملقهى آخر ،ومنذ جلعاد كان يصعد اجلبل.

املرحلة الثانية :مرحلة قصيدة النثر (الصعود) بعد اخلروج من بريوت ،وهي التي
احتلت معظم جتربته ،وأكثر دواوينه ،وهي :وصول الغرباء ،ورعاة العزلة ،ورس من
رآك ،ومرتقى األنفاس ،وك ّلام رأى عالمة.
املرحلة الثالثة :مرحلة قصيدة النثر/قصيدة الكتلة (الذروة) وهذه املرحلة تشمل
الدواوين الثالثة األخرية :حياة كرسد متقطع ،وفرصة ثانية ،ومملكة آدم.
وهذه املراحل هي منعطفات مجالية ،وليست جمرد شكلية ،ألن الفروقات بني

أنواع كتابة الشعر هي مجالية وفنية يف األساس ،ويمكن قراءة تطور قصيدة نارص من
خالل الوقوف عىل كل مرحلة منها ،وحتليل القصائد واألفكار والبنى الفنية واجلاملية

التي اقرتحها يف مرشوع شعري طويل النفس ،يتصاعد طوال الوقت ،دون أن يلهث
أو يتقهقر ،ويف الوقت نفسه ظل يطور بصمته األسلوبية والتعبريية ،التي متيز بسهولة

من خالهلا لغته ومعجمه اللغوي واملعريف والفني .ولعل هذه املراحل الثالث جتد
تربير ًا هلا بأصوات الشعر الثالثة ،والتي تبدو كذلك وكأهنا مراحل ال بد أن تعربها
القصيدة ،ويمر هبا الشاعر« :أما الصوت األول فصوت الشاعر يتحدث إىل نفسه

أو إىل غري أحد .وأما الثاين فصوت الشاعر خياطب مستمعني ،سواء أكانوا كثرة أم

قلة .وأما الثالث فصوت الشاعر عندما حياول أن يبتكر شخصية مرسحية تتحدث
شعر ًا ،عندما يقول ،ال ما هو خليق أن يقول بشخصه اخلاص ،بل ما يستطيع أن يقوله
25

ضمن حدود الشخصية الواحدة اخليالية التي ختاطب شخصية خيالية أخرى»(.)1
ويف قصيدة أجمد نارص رغم حضور الغنائية عىل امتداد جتربته الشعرية ،إال أن هذه
الغنائية تغنى وتتوسع مع تصاعد التجربة واخلربة واملعرفة ،وتصل إىل مرحلة الغنائية
الدارمية كام سامها صبحي حديدي( )2يف أوج إشعاعها وتألقها يف جمموعاته األخرية
ّ
وخاصة يف ديوانه الذهبي :حياة كرسد متقطع ،وكذلك الغنائية امللحمية يف ديوانه

األخري «مملكة آدم».
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املرحلة األوىل:

 -1بني قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر

يمكن تتبع املالمح األوىل واألساسية لقصيدة أجمد نارص يف قصائد هذه املرحلة،

والتي تطورت وتغريت بحكم تقادم التجربة .وسنتخذ من الديوانني األولني «مديح
ملقهى آخر» و«منذ جلعاد كان يصعد اجلبل» شعار ًا هلذه املرحلة ،خاصة أن هذه
املالمح كانت غري واضحة بعد ،ولكنها مهمة ،ألهنا شكلت الرتبة التي انبثقت منها

أشجار الدواوين التالية ،والتي شكلت الشخصية الشعرية الواثقة بقدراهتا وإمكاناهتا
واضحة املعامل واألسلوب فيام بعد.

ولعل أحد أبرز املالمح السيميائية كام يبدو من العنوانني« :مديح ملقهى آخر»،

و«منذ جلعاد كان يصعد اجلبل» االحتفاء الرصيح باملكان :املقهى واجلبل ،فاملكان

عمود أسايس يف بناء قصيدة أجمد نارص ،ولكنه سيتغري ويتطور من ديوان إىل آخر.
وكام يبدو هنا فإنه ليس ثابت ًا ،ولكنه متحرك وعائم ربام ،ويف ديوانه «منذ جلعاد كان

يصعد اجلبل» يعتمد الشاعر صيغة الصعود بالفعل (يصعد) بصيغته املضارعة التي
جلي ًا صيغة
تؤكد عىل االستمرار والتقدم باجتاه أعىل اجلبل/الشعر ،وكذلك يبدو ّ
املغايرة واالختالف من الصيغة النحوية التي تعتمد التقديم والتأخري يف :منذ جلعاد

كان يصعد اجلبل ،كام أن الطموح الشعري آنذاك وارف وكبري وجمهول ،فهو أعىل
اجلبل الذي ما زال يصعد باجتاهه جلعاد ،حتى إن إهداء الديوان األول ييش بالذهاب
بعيد ًا وبالصعود أعىل فأعىل« :إىل هند بانتظار اإلرساء مع ًا إىل اجلبال السبعة»(.)3
أما يف عنوان ديوانه اآلخر فيظهر أنه يفتش عن مكان شعري آخر ،فهنا اإلشارة

إىل املكان احلقيقي/املقهى ،واملجازي/الشعر ،ألنه يريد التجاوز للحايل واآلين

واجلاهز واملوجود .وجدير بالذكر هنا ارتباط املقهى بالشعر ،مكان لقاء الشعراء،

وسوق الشعر الذي يعرض فيه كل شاعر بضاعته .لكن أجمد نارص يريد تغيري السوق،
27

ويطمح إىل اآلخر الذي سيسعى يف كل دواوينه إىل فرد مالحمه اخلاصة واملميزة ،وأثرها

يف شخصيته وجتربته وقصيدته .يتضح ذلك كذلك من املفتتح لديوانه األول :مديح

ملقهى آخر الذي أخذه من نص لقسطنطني كفايف ،ومن ترمجة لسعدي يوسف ،يقول:
َل ْن َ
جتد أرض ًا جديدة ،وال بحار ًا أخرى
فاملدين ُة ستتبعك
الط ِ
وستطوف يف ُّ
ُ
رقات ِ
ذاتا،
األحياء ِ
ِ
نفسها
وهترم يف
ُ
البيوت ِ
ِ
نفسها
وتشيب أخري ًا ،يف
ُ

ستؤدي َ
السبل دائ ًام ،إىل هذه املدينة
بك ُّ

تأملن يف فرار
فال
َّ

ٍ
سفينة
ليس لك من
إذ َ

ٍ
طريق
وال من

خربت حيا َت َك هنا
وكام َّ
ِ
الزاوية الصغرية
يف هذه
خراب أ َّنى ذهبت
فهي
ٌ

()4

فالشاعر يف حركة وقلق ّ
كأن الريح حتته ،ال تستقر روحه وال جسده ،وسيكون

هذا الطواف والقلق أشبه بالنبوءة ،التي ستلقي ظالهلا عىل مشهدي احلياة والشعر،
وطوف يف الشعر والقصائد والتجارب ،ثم عاد ليدفن
فلقد جاب أجمد نارص العاملّ ،
يف املدينة التي خرج منها ،وخرج عليها ،لكنها طبعت بصمتها اخلاصة عىل أعامله
وكتابته عىل مدى أربعة عقود ،وظلت تتبعه املدينة األصل ،واملكان/األم يف كل ما
ومجالي ًا بصور خمتلفة ومتنوعة .وبالتايل فإن املقهى «ال تراه الذات
موضوعي ًا
يكتبه
ّ
ّ
جغرافيا مستقلة ،بل ذريعة الخرتاقه ،وعبوره إىل غريه ،إىل املكان الذي يشتهي
28

شوارع أخرى ويغص بمساحته وأخشابه وزبائنه...أي املكان املعادل لصورة الذات
املبحوث عنها»

()5

يقول أجمد نارص عن املقهى مكان ًا لإلنسان وللتجربة:

أكثر رسوخ ًا من األظافر
إنَّ املقاهي ُ
ري يف َ
ذلك؟
فام الض ُ

()6

ويقول:
كونا ُسادق ِّ
برغم ِ
للشعر
واملقاهي
ِ
ِ
ِ
والنقد غ ِ
املوضوعي
ري
اخلائب
ِّ
والسجائ ِر َّ
املدخنة أبد ًا
ٌ
واطئة
صخور
إال َّأنا
ٌ

ِ
القادمة من البح ِر
للطيو ِر

من الصحراء(.)7
أو َ

كام ّ
أن الشعر والنقد واألحزان والسجائر من متالزمات املقاهي ،يقول:
تذهب األحزانُ
جائر،
أين
َ
ُ
والس ُ
ّ

ارحتلت املقاهي إىل غ ِ
ري َعودة؟
إذا
ْ

ّ
غار
الش ُ
عراء ّ
الص ُ
والرغو ُة،

املوضوعي(،)8
ري
والنقدُ غ ُ
ّ

29

وللحب:
وكذلك املقهى مكان للنضال
ّ

الشافعي،
ّأيا
ُّ

ويا واحد ًا راود ْت ُه املقاهي طوي ً
ال
ويا واحد ًا

ساء نحي ً
ال
راودته ال ّن ُ

()9

واملقهى الذي سيشكل جزء ًا من عنوان املجموعة األوىل ،سيظل فاع ً
ال وموجود ًا

حتى هنايات التجربة والكتابة األدبية ،فاملقهى ليس جمرد مكان ،إنه مكانه اليومي

والعادي والبساطة والقرب من الشعر والشعراء واإلنسان يف حتوالته املختلفة .يقول

عنه أجمد نارص« :مديح ملقهى آخر هو عنوان كتايب الشعري األول الذي يمتدح عامل
املقهى وجتلياته ،قلعة احللم والغضب والتمرد ،فسحة الصداقة ،راية الزحف املستقبيل

الظن بأنفسنا يف
عىل قالع ودساكر العامل القديم»( .)10ويقول « :إىل هذا احلدّ أحس ّنا ّ
املقاهي ،باألحالم التي ال تبدي فتنتها إال عىل موائده اخلشبية ،إال خلل الضوضاء
املنبعثة من جوار منقطع إىل أحالم يقظته ومشاغله الصغرية ،إال عىل رميات أحجار

النرد والغناء األسيان الذي يبثه مذياع كبري ،مغمور بالنسيان»(.)11

وباإلضافة إىل املقهى فهناك األمكنة املختلفة واملدن األردنية مثل عامن والزرقاء

وعجلون واألرشفية وراكني وغريها...
ّ
لعمنَ رائح ُة ا ِ
جلياد

ِ
خزانة األرملة.
والقميص الوحيدُ ا ُملع ّلق يف
ُ
ِ
لِ ّ
األجساد ا ُملرهقة
عمن رائح ُة
ّ
أفك ُر اآلن:

هل كان ُ
البنك العر ُّيب
30

قريب ًا من ِ
السيلِ
ماء َّ
قريب ًا من آخ ِر ليل،

أم كان بعيد ًا عن قلبي

()12

ويقول:

ثم َ
حني تسائِ ُل ُه:

األرشفية؟
سيد ُة
ّ
أين ّ
ِ
زنبقة ِ
خيجل ثاني ًة َ
ُ
املاء
مثل
ف ُي ِّ
الصخ ِر
حدثها عن ُلغة َّ

وعن ميكائيل أنجلو
ٍ
الش ِ
حائمة يف ّ
بابيك
ري
عن عصاف َ

فروع ال ّنساء
ُتن ّق ُر َح َّب ال َّندى من
ِ

()13

ويميض من املدن الكبرية إىل تفاصيلها الدقيقة ،والصغرية ،والتي تشكل وعيه،
وتصبح جزء ًا من قصيدته ،لذلك نحن ال نجد املكان وحسب يف قصيدة أجمد نارص،
وإنام تفاصيل املكان ،وأزقته ،وهوامشه ،وشوارعه اخللفية ،وقصصه املنسية:
ِ
السلط
شارع
ُ
كان طوي ً
ال ومزدمح ًا باخلطى
ِ
ِ
اجلميالت
والنساء

والشهرزاد ُت ِّ
بريتا البارد ْة
قد ُم َ
ُ

بح
الص ِ
من ُّ
ح ّتى اهلزيع األخ ِ
ري
ُت ِّ
بريتا الباردة
قد ُم َ

()14
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وعن مصنع باتا وموقف باصات ماركا والنقابة ،يقول:
غادر َ
باح
الص ِ
منزلا يف َّ
فيفا ُت ُ

ُيفاجئها الياسمنيُ

ورائح ُة ّ
الشاي

مصنع «باتا»
وع ّمل
ُ
ِ

ِ
ِ
وإذ نلتقي َ
باصات
موقف
عند

«ماركا»

جيب ُس ِ
ُ
تبحث يف ِ
رتتا
ُتسائلني وهي

ـ نلتقي يف املساء؟

وتدس بجيبي طائر ًة من ورق
ّ
ـ إ ّنني يف النقابة

()15

ويف الوقت نفسه فإن هذا الشاعر الذي يبدو كأنه يكتب عن أمكنة ثابتة إال أنه
خيتار قصيدة متغرية ومنشقة عن السائد ،وهو ما فعله باملكان أيض ًا ،فلقد قرر منذ
البداية أن شعره مديح ملكان آخر ،وملقهى آخر ،ولذلك فإن هذه املفردات املكانية

تتعرض للتحوالت الكبرية وتطري عرب القصيدة الزمانية /النثر ،التي ال تستقر ،وال
جتامل ،وال تقبل التواطؤ مع املايض واحلارض « .ومن هنا ُينظر إىل املكان بوصفه نظام ًا

التخيلية للشاعر ،إذ تتحول ّ
النصية إىل
الذات
من العالمات تتمثّل من خالهلا املقاصد
ّ
ّ
جزء من نظام العالمات املكانية ،فتصبح دالة عىل املكان بشساعته أو ضيقه ،بمهاويه

أو مرتقياته(.)16

وأجمد نارص ظل خارج ًا عىل األمكنة ولكنه يف الوقت ذاته حين إىل املكان األول

وقيم املكان األول ،وهو ما سامه رشيد حيياوي باملعابر يف كتابة أجمد نارص وعالقته
32

بمكانه األول وباملدن األخرى بعد ذلك« :إنه نوع من اخرتاق مكان الراهن بقيم

مكان املايض»( .)17فهناك الرصاع بني الروح املتوثبة التي ال تستقر يف مكان وال يف
جسد وال يف شكل شعري ،ولكنها النفس ذاهتا التي تتمرتس خلف املكان األول

وقيمه ولغته وإنسانه ،وختشى الذوبان يف املدينة واإلسمنت والكونكريت ،التي

شكلت كل املعابر التالية التي مر هبا الشاعر وشكلت وعيه اجلديد ،وأثرت يف

شخصيته الشعرية كذلك ،وهو السندباد الربي كام سامه عباس بيضون ،)18(.وكام
قال عنه يف مقدمة أعامله الشعرية« :من املفرق إىل بريوت إىل لندن .من البدوي إىل

العاشق املجنون واملاجن واملستحيل .من العواصم إىل التاريخ املسلوب يف غرناطة.
كل ذلك من استحاالت السفر العولييس ،والرحلة التي متيض من تراب إىل تراب،
من الوعورة إىل الغابات اإلسمنتية وشبكات الشوارع .انزالق فانزالق ،لكنه ليس
انزالق ًا فحسب ،املفرق مرئية يف لندن .غرناطة موجودة يف بريوت ،وجمنون ليىل يف
بارات أوروبا وربام مواخريها .اللحظة املركبة الصلبة ،نوع من السفر يف اللحظة ،نوع
من مكان مركب وزمان مركب .ال ينتهي السفر ،ولكنه يزداد ثق ً
ال»(.)19
يقول أجمد نارص يف إحدى مقابالته عن عالقته باألمكنة« :األمكنة أكثر من جمرد

وعاء جغرايف أو بيئي يتحرك داخله اإلنسان أو يسعى يف سفره وترحاله إليه ،إهنا أكثر
التصاق ًا بنا مما نظن ،وأكثر عضوية إذا شئت من أعضائنا .إهنا مثل كائنات حية يطرأ
عليها التقادم والتآكل واحلت والتغيري واهلرم مثلنا بالضبط»(.)20

كام يويل أجمد نارص اهتامم ًا واضح ًا للشخصيات األردنية والعربية والعاملية أيض ًا،
شعراء ومناضلني وأشخاص ًا بسطاء وعاديني .فاملكان ال ينفصل عن اإلنسان ،بل إنه
يتشكل به ،وتصري العالقة باملكان مرتبطة بأشخاص حمددين ،حتيل عليهم ،وحيتفى به

يف الشعر ويف احلياة بسببهم .ولعل هذا سيستمر يف املجموعات التالية ،ولكنه سيتخذ
أشكا ً
ال جديدة ،وسيصري املكان أقرب إىل الرمز واملجاز منه إىل احلقيقة بسبب البعد
املادي ،والتصاق هذه األمكنة يف الروح بام ترمز إليه وما تعرب عنه يف نفس الشاعر ويف
33

قصيدته ،وسيتوسع املكان يف الدواوين القادمة ويتمدد يف املنفى والغربة حيث تتبدل
األمكنة ،وتتجاوز الواقع إىل اخليال ،واحلقيقة إىل املجاز .وهو ما سامه عبده وازن

بالعبور الدائم الذي ال ينتهي إىل ضفة أو مكان ،لعله عبور الشاعر املرتدد بني حركتني
متقابلتني :الوصول واالنطالق ،ومها حركتان أبديتان فيام تعني األبدية من مراوحة

يف احلرية :عني عىل املايض وعني عىل احلارض ،عني عىل الصحراء وعني عىل البحر،

عني عىل الرباءة األوىل وعني عىل اإلثم واخلراب .عىل أن الشاعر «العابر» ال يكتمل
عبوره إال يف األثر الذي يرتكه ،ولو بدا األثر كأنه نقيض العبور»(.)21

 -2اللغة احلارة احلسية ،واملزج بني العامية البدوية والفصحى العالية:

وهذا املزيج الذي يبدو ألول وهلة غري ممكن وغري متجانس بني غالظة الصحراء

وقوة اللغة من جهة ،وبني رقة الشاعر واحلفاظ عىل فصاحة اللغة من جهة أخرى،
واستثامر إمكاناهتا وطاقاهتا اللغوية إىل أبعد حد ممكن .والالفت للنظر أنه سيحتفظ
هبذه اللغة عىل الرغم من االبتعاد عن الصحراء ،وسيظل أثر البداوة والرعو ّية عالق ًا
وعابق ًا يف لغته ،وسيكون هذا املزيج بصمة خاصة بأسلوبه وبلغته« ،غري أن األظهر هو

أن احلياة الرعوية تشغل اإلطار العام ،فتكتسب من ثمة أمهية قصوى ،إذ تغدو الثيمة
األساس التي توجه النص ،وهذه الثيمة ال خترج يف الغالب األعم ،عن اخلشوع أمام

الطبيعة واحلنني إىل العهد الذهبي أو «األركاديا» ومدح اخللوة والعزلة والبداوة»(.)22
يقول عن صالح احلباشنة:

عريس
يا
ْ
زين الشباب
َ
أنت يا َ
علية الدَّ ار
َّ

يا قمر ما غاب عن بري الكرم
34

وال خال احلجار
()23
اآلن تأيت ُمثق ً
ال بال َّثلج وال ُّنوار»

ويبدو املزيج بني العامية الفلكلورية والفصحى يف هذا املقطع عجينة متامسكة،

وتقدم صورة مبهجة للعالقة بني الفصحى والعامية وإمكانية صريورة كل منهام إىل
األخرى ،ببساطة ومجال ودون تكلف ودون إسفاف .وهناك املعجم البدوي الفصيح
والعامي الذي حرص عليه أجمد نارص ،وظل املعجم مرافق ًا هلذا الشاعر البدوي

األصيل .ومن األمثلة عىل ذلك يف هذين الديوانني الكثري املفردات التي ستتكرر

هي وظالهلا ومرادفاهتا ،باإلضافة إىل مفردات البيئة البدوية التي تسيطر عىل معجمه
خاص ًا ،يقول:
الشعري ،ومتنحه طابع ًا ّ
ٌ
واقف ّ
كالشجر
صغري عىل كتفي
بدوي
وطن
ٌ
ٌ
ٌ
شجر...
يا
ْ

ِ
املهيض
أنت يا واق ًفا فوق كتفي
َ
ُ
يشهق
و«احلالل» الذي
ُتو ّدع «عجيا َننا»

اآلن خمتنق ًا باهلجري.

()24

و ُيكمل عن وضحة يقول:

يا شجر...

ِ
البعيدة
أنت يا ضارب ًا يف الغيوم

روح أ ّمي
يف ِ

بالص ِ
هد
مررنا عىل «وضحة»
املستحمة ّ
ّ
ْ

ِّ
يح
والش ِ
ملّا ْ
ِ
والعنق عالق ًة يف لساين
تزل نكه ُة ال َّثدي
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ُ
اخلجول
البدوي
صوتا
وملّا يزل ُ
ُّ
()25
يباعدُ ين يف ِ
ِ
السفر
متاه ّ

وهذه البداوة ستالزم القصيدة إىل هنايات التجربة « :إنه حيمل البداوة كقرينة.
كمعنى أول قبل أن يغدو له معنى ٍ
البدوي
ثان وثالث ورابع ،ولنقل بكلمة أخرى أن
ّ

موضوع بقدر ما هو نموذج .إنّه هكذا باملعنى الذي عليه غجري لوركا وديمقراطي
ويتامن وكوسموبوليتي أبولينري .أي أنه نموذج أنطولوجي أو ً
ال ،يتأسس الكالم عليه
ليتخذ بعد ذلك وعىل األساس نفسه بعد ًا ثاني ًا وثالث ًا ،وإذا كان لنا أن نزيد قلنا إنه

نموذج لغوي»(.)26

ذلك أن املعجم ليس مفردات وحسب ،إنه معجم أسلويب ،يتخذ صيغة فصحى

للبداوة بكل حدهتا وجدهتا وحرارهتا ،وينطوي هذا املعجم عىل طبقات للمعنى
والعالقة بني الدال واملدلول .وهذا ما جعل الشاعر سعدي يوسف الذي كان أحد

آباء أجمد نارص الشعريني وأبرزهم ،ما جعله يقول عنه« :هذا البدوي القادم من
مضارب «احلويطات» كم هو شفاف»(.)27

سيطورها أجمد نارص يف دواوينه التالية،
كام يمكن اإلشارة إىل احلسية اللغوية التي
ّ
رس من رآك .يقول:
ويمنحها أبعاد ًا إضافية ،وخاصة يف ديوانهّ :
ِ
َ
اخللف
استدرت إىل
حني
َ

عانقتَها،

كالعصاف ِ
زرقاء،
ري
َ
ّقبلتَها،

الفم ا ُملستث ِ
ري
يف ِ
الفم املشتهى
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وثب َّت يف مفرق َّ
الشع ِر
ّ

قرنفل ًة

الرفاق
من دماء ّ

()28

 -1صناعة األساطري اخلاصة واملالحم الشخصية واإلنسانية (رسد ّية املكان األردين):
ال بد للشاعر من أساطريه اخلاصة ،التي يتخذها مثا ً
ال أو قناع ًا من املايض أو

احلارض ،أو أنه خيلقها بنفسه ،وينسج شخصياهتا وأبطاهلا من خياله ورؤيته التي توجه

خطابه وحضوره الشعري واجلاميل .وكانت األساطري واملالحم يف هذين الديوانني
تنصب عىل املكان املحيل ،وعىل إنسان هذا املكان ،ولذلك سمى أجمد نارص ديوانه
ّ

الثاين :منذ جلعاد كان يصعد اجلبل ،وهو ما دعاه ب «رسدية املكان األردين» من
خالل مقابلة تلفزيونية ،يف برنامج تلفزيوين( ،)29وكأهنا التاريخ الشعري هلذا املكان

الذي ينتمي إليه ،والذي بدأ قبله وجذوره ضاربة يف التاريخ .وكأنه يكتب سرية

املكان من خالل أصحابه وسريته امللحمية التي تغدو أسطورة من صنع لغة أجمد
نارص وقصيدته ،يقول:

ِ
احلزن
مزيج من
هذي
ُ
البالد ٌ

والشج ِر املتسامق
ِ
الفتية»(. )30
والطبقات ّ

ويف هذين الديوانني يرسد سرية املكان /األردن ،من خالل رسد سرية مناضليه

القدامى وشعرائه املجيدين وأبنائه األولني الذين بنوا هذا املكان وأسسوا لوجوده يف

الزمان:

ٍ
أوسع بر َّي ٍة وأك ِ
شمس،
رب
األردنيون من
جاء
َ
ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
وأنفاق
الرصاص
حاضنات
ودخلوا يف
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ِ
الفوسفات ومغاو ِر الربق،

جاؤوا من ِّ
الشامل واجلنوب،
ِ
من البح ِر ِ
والصحراء ،فأ ّلفوا املدين َة متناهب ًة بني َس َدنة
امليت
ِ
اخلرائط،
وجتا ِر املوايش ،ومو ِّثقي العقود،

ِ
الستقبال األمري.
كانت فيالدلفيا معد ًة
دود ال َّن ِ
والس ِ
ُ
خرة وا ُملع َّل ِ
مشاريع ال َّتوط ِ
بات،
االحتفال والنشيدُ هلم ،ولنا
ُ
ني ُّ
ِ
إسطبالت خيلِ األمري»(.)31
اندلعت يف
وهراوات روما
ُ
ْ
ويقول:

اهلوادج،
أ َّيتُها
ُ

اهلوادج،
أ َّيتُها
ُ

ِ
الصحراء.
أجراس
يا
َ
الس ِ
يوف
مر
ُّ
األردنيونَ ُحفا َة ُّ
ِمن ُهنا َّ

واألقدام،
ِ
الصوان،
يقدح
أرواحهم
يف
حجر ُّ
ُ
ُ
الذئاب.
رب ُة تعوي
ُ
ويف حلاهم املغ َّ
اهلوادج،
أ َّيتُها
ُ
اهلوادج،
أ َّيتُها
ُ

مر شعبي،
من هنا َّ

عاري ًا وضامر ًا يسحب خلفه،

هنر ًا يابس ًا وصقور ًا كهلة»(.)32
38

وأجمد نارص ينتمي إىل هؤالء املناضلني الذين جاؤوا من الصحراء حمملني

باألحالم والشجاعة والعزيمة عىل بناء وطنهم بدمائهم ،ويفدونه بأرواحهم ،مثله
مثل الشافعي وناهض حرت وتيسري السبول وعودة أبو تايه .يقول عن الشهيد صالح
حباشنة امللقب بالشافعي الذي هيديه قصيدتني:
َّ
تذك َر
الشافعي أنَّ األردنَّ
ُّ

أرسع ُمه ٍر يف القطيع
ُ

يدفع يف ٍ
الش َ
ٍ
وأنَّ ِّ
فصاف
عربة من ِص
امل ُ
َ
بنادق «كليب الرشيدة» وثيا َبه(.)33

فأجمد نارص يأيت عىل اسم األردن التي يعرفها ويؤسس حلكايتها وينتمي إىل رموزها:

أردن عودة أبو تايه ،وكليب الرشيدة ،وتيسري سبول ،وصالح شافعي ،وناهض حرت،
وميشيل النمري .وهو يشبههم ،وحيمل القلم ليؤدي دوره ،كام حيمل بعضهم القلم

مثله ،أو السيف ،أو القلم واملوقف واملبدأ والنضال ،وهو يعزز حضوره من خالل
القصيدة ،وحيمي ويرسخ هويته برسد احلكاية بقلمه:
ِ
العشرية ِّ
«أنا ولدٌ
والشع ِر
خائب يف
ٌ
ٍ
الرياح
مرضب يف شامل
جئت من
ُ
ِ
كالصهيل
ويف لغتي نرب ٌة َّ
سوطي من ِ
جلد ثو ٍر
كان
ّ

ِ
أمر به فوق ظه ِر ال ُّل ِ
األنيقة
غات
ُّ

والسافلني
َّ
املذابح من ِ
أرض «جلعا َد»
أسمي
َ
فال ترتكوين ِّ
ح َّتى قمييص األخري»(.)34

39

سمي قصيدة باسم« :صحراء عودة أبو تايه» وهو كام يشري يف هامش
وهو ُي ّ
القصيدة عنه أنه «زعيم عشائر احلويطات يف جنوب األردن ،أسهم يف االنتفاضة ضدّ

األتراك أثناء احلرب العاملية األوىل ،وملن ال يعرف تاريخ األردن يمكن له الرجوع إىل

فيلم «لورنس العرب» ،حيث قام بدور «أبو تايه» ،ولكن عىل الطريقة اهلوليوودية،

املمثل «أنطوين كوين» ».

ويديه القصيدة:
ويقول عن تيسري السبول الشاعر األردين الذي مات منتحر ًاُ ،

َ
السخرية
لصوتك إذ يقتفي ّ

الرصاص
و ُيثري
َ
شغب َّ
ُ
قر
أقول :سالم ًا ّأيا ّ
الص ُ

ِ
سالم ًا ُّأيا املطعونُ
باملدية الذهبية
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وخياطب ناهض حرت بقوله:
وما الذي ينبغي قو ُل ُه ،أيض ًا
يا ناهض حرت

متر
لألشجا ِر ،عندما مرسعة ّ
الصو ِر امللت ِ
الريف
يف ّ
َقطة من ِّ
ِ
يب
لزوجة النقا ّ

ِ
وهي ُ
ِ
اإلرضاب
فداحة
تسأل عن

لعشائ ِر النعيامت

والزريقات
والنوايسة

والبطاينة
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وبني حسن

و...
و...

عشائرنا
أليست
ُ
َ
تلك الطالع ُة من البح ِر امل ِّيت؟
أوليست أغصا ُننا

تلك املتهدل ُة عىل ج َّثة الرمل؟

()36

وال بد من مالحظة أرض جلعاد التي تتكرر يف الديوان الثاين ،وتدخل يف عنوان

معني ًا بتأسيس أسطورة
املجموعة كذلك ،وسيكون أجمد نارص يف هذين الديوانني ّ

املكان الذي يرمز له ب «جلعاد» ،فجلعاد إشارة إىل أكثر من معنى ،فهو اسم املكان
الذي يشري إىل األردن القديمة ،والذي كان يطلق عىل الكتلة اجلبلية الواقعة بني هنر
الريموك شام ً
ال ،وهنر الزرقاء جنوب ًا ،وهنر األردن غرب ًا ،وهو جبل جلعاد ،وهو منطقة

جلعاد .يقول:

وال ترتكوين
املذابح من ِ
أرض «جلعاد»
سمي
َ
ُأ ّ

ح ّتى قمييص األخري،
ِ
انتهاكات َلمي،
أعدّ

بوءات
وأ ِّمي التي فارق ْتها ال ّن
ُ

()37

ويقول يف موضع آخر:
حس ُب َك اآلنَ
41

أن تشتهي لغ ًة لن ِ
ُحاس الوطن
هكذا...

نشتهي ُلغ ًة من ُن ٍ
ونم ُلها
حاس ُ

نشتهي وطن ًا َ
مثل جلعاد يوم ًا
ون ُ
أشجاره يف الغداةِ
مل
ُ
َ

()38

ويقول كذلك:
ِ
ال َ
فرق ب َ
ثلج «جلعاد» وبني
ني
املعاطف يف ِ
ِ
املشج ِر بالدَّ م يف « األرشفية»
القميص
َّ

()39

معني برواية هذه األسطورة املكانية من خالل أسامء أبطاهلا وأعالمها
وأجمد نارص ّ

من أبناء األردن ،وبعد أن يرحل عن األردن والوطن العريب سيتخذ الوطن واملكان
تدرجيي ًا إىل املنفى ،ومن ثم إىل أماكن أخرى
صيغ ًا لغوية ومجالية أخرى ،وتتحول
ّ
فنية جمازية أكثر منها حقيقية وواقعية .ويف الديوان التايل سنجد أثر املكان ورسديته
تدرجيي ًا يف الدواوين التالية،
ومجاليات األسطرة وكتابة سرية املكان ،إال أهنا ستتغري
ّ

وتذهب أكثر فأكثر باجتاه املجاز.
 -4قصيدة التفاصيل اليومية:

يف شعر أجمد نارص سنجد هذا امللمح واضح ًا ،وهو ال يتناقض مع صناعة

األساطري اخلاصة والعامة ،وال مع اللغة الطقسية ،والغنائية الرعوية التي تسم كتابة
أجمد نارص ،بل إن هذا املزاج يؤلف بمجمله النكهة اخلاصة ،والشخصية األسلوبية

الواضحة واخلاصة لقصيدة الشاعر ،وهو ما لن يتخىل عنه بمرور التجربة ،وإنام
معني ًا بالتفاصيل ،فأجمد
يزيده عمق ًا وصالبة ،ولعل الديوان األول يبدو من عنوانه ّ
نارص الشاعر املكاين بامتياز ،حيتفي باملقهى ،ويمدحه ،وهو وإن كان يقدم املقهى
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بمحموالته املجازية والرمزية كام أسلفنا ،إال أنه يتحدث عن ٍ
مقاه بعينها ،وناسها،
وشاهيا ،وتفاصيلها:

ِ
ينحن يف املساء
ومقهى «اجلزيرة» مل
عىل ركبتيه ،مل ِ
يشته شارع ًا آخر

ِ
بمساحته،
مل يضقْ
ِ
وبأخشابه الشتو ّي ِة،

بالز ُب ِن الدائمني.
ُّ
يرجتل مشهد ًا للن ِ
ِ
ْ
ثريات يف ا ُمل ِ
احلي ِة،
ِّساء ا ُمل
ومل
الس ّ
دن ّ
مل ِ
َ
كيديك،
ضيق ًا
ينته ّ
ومل ينترشْ كالدّ ماء

()40

ّ
السمة ترتبط بالقصيدة احلديثة ،وبقصيدة النثر عىل وجه اخلصوص،
ولعل هذه ّ

والتي تظهر مالحمها يف ديوانه األول :مديح ملقهى آخر ،وتتضح أكثر فأكثر يف
أسلوبي ًا ّ ً
مهم يف كتابة
املجموعة الثانية :منذ جلعاد كان يصعد اجلبل ،ولتصبح ملمح ًا
ّ
أجمد نارص ،وحارض ًا يف أعامله ك ّلها ،وهذه القصيدة يرجع فخري صالح والدهتا إىل

يانيس ريتسوس ،وترمجة أعامله إىل العربية من قبل سعدي يوسف ورفعت سالم
وفخري صالح نفسه ،خاصة أن أجمد نارص تأثر كذلك بسعدي يوسف كام تأثر

برتمجاته« ،ورغم أننا ال نستطيع أن نعثر يف املجموعة الشعرية األوىل عىل ما يتطابق
بصورة حرفية مع األسلوبية الريتسوسية يف معاجلة موضوعه الشعري ،إال ّ
أن أهم ما

نعثر عليه هو احتفاؤه بقصيدة التفاصيل والنربة اخلفيضة التي متيز شعراء قصيدة النثر
العربية اجلدد»(.)41

ويمكن االستشهاد بعدد من قصائد املجموعة الثانية ألجمد نارص ،خاصة قصيدة

غياب التي يشري إليها فخري صالح ،وهناك أيضا قصيدة بعنوان :قمصان ،التي
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تصف القميص ،ولكنها حتيل إىل ما هو أبعد منه ،فيضحي االحتفاء بالقميص
احتفاء باإلنسان وبأحالمه وبآالمه ،وهنا «يبدو املشهد الشعري وكأنه تأمالت

حول القمصان ووظائفها .لكنها يف النهاية تبدو جمرد وسيلة للتعبري عن خسارات

الكائن وهزائمه ،وسيلة لتفريغ اإلحباطات وتعاسات الليل التي تسفر عن وجهها يف

الصباحات الطالعة عىل اخلارسين»( .)42يقول :
القميص
هذا هو
ُ

ٌ
وفضفاض
قديم بعض اليشء
ٌ
ٍ
ٍ
رسيعة،
المسة
حيتاج إىل ُم
ُ

ٍ
من ِ
امرأة مث ً
ال
يد

ٌ
طفيف يف الياقة،
اهرتاء
صحيح ثم َة
ٌ
ٌ

كالح إىل ِّ
حتت اإلبطني
حد ما َ
ٌ

لكنه ،عىل أية حال ،ما يزال صاحل ًا للنزهة

رياح ُم ِ
وشكة
لس ْو ِق
قطيع من املاع ِز يف ٍ
ٍ
صاحل ًا َ
***

الظن بعيد ًا ُّأيا الصديق
ال
تذهب يف ِّ
ْ
ٍ
الرجلِ ا ُملقام
يمت
فالقميص ال ُّ
ُ
بصلة ما إىل ّ
الساحة وحيد ًا ِ
كإله ّ
الضجر
نصب ُه يف ّ
الظن بعيدً ا
ال يأخذ ّنك ُّ

ُ
رشف اخلسارة
القميص له
هذا
ُ

الرجل
لك ّنه َ
ليس لذلك ّ
***
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إ ّنه قميص
***

عندما نبتدئ صباحاتِنا
ِ
ِ
املشجرة،
القمصان
بارتداء
ّ

فاألمر يعني توجي َه ٍ
حتية شاسعة
ُ
إىل الصباحات
***

ِ
ِ
يف ّ
املغتالة
أحالمنا
صباح ننهض من
كل
ٍ

ُ
أمحاض الليايل،
وعىل أفواهنا

ٌ
الشفت ِ
وثم َة يف َّ
مهزومة وبقايا كال ٍم
رغبات
ني
ٌ
َّ

ِ
واملشاجب
األدراج
هنرع إىل
ُ
ِ
ٍ
ٍ
وبِ
ملولة
حركات

الثياب اليابس َة
نبعثر
َ
ُ

ٍ
ٍ
مناسب
قميص
بحث ًا عن

ريح جت ّف ُف قمصا َننا
أي ٍ
ّ

الغارق َة يف ّ
الشهوات
***

َ
الفالحون يزرعونَ
طويل التيلة،
القطن
َ
َ
احلراشف
لك َّنهم يرتدون
***

صاص
الر
ُ
عندما إلينا ُي ّ
صو ُب ّ
45

ِ
ُ
ِ
خيرتق قمصا َننا
الئذة
املكامن ا َّل
من

يدل ِ
ري الذي ُّ
ُ
عليه الدَّ ُم.
وحيدث ذلك َّ
الصف ُ

الروايب
تصو ُب
ُ
وعندما إلينا ّ
األزهار من ّ
ِ
وشك ال ّنعاس ُت ِدث ذلك
واأليدي التي عىل
التوه َج الذي
ّ

ُّ
القبالت
تدل عليه
ُ
***

يف ا َّلليل هتيم القمصانُ
ِ
ِ
املناكب
وجوهها بحث ًا عن
عىل
واألزرا ِر املتساقطة
***

يسألونك عن القمصان
قل هي:

راي ُة اجلسد

الرغبات»
ُ
رشاع ّ

()43

ينم عىل املظاهر التالية:
وقد أوردت القصيدة كاملة ألقول إن بناء قصيدة القمصان ّ

تدرجيي ًا ،وتتصاعد باجتاه ذروهتا التي
أو ًال :يتخذ صيغة هادئة متأنية ،تبني القصيدة
ّ

تنتهي هبا القصيدة:

يسألونك عن القمصان
قل هي:
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راية اجلسد

الرغبات»
رشاع ّ

()44

متنوعة من املجاز ،فهو ليس قميص ًا
ويمر بصور ّ
ثاني ًا :أن القميص يبدأ من احلقيقةّ ،
واحد ًا ،ولكل قميص دالالته وإحاالته املعرفية والرمزية:
 -1قميص الشاعر نفسه.

 -2قميص الرجل املقام نصبه يف الساحة.
 -3قميص الشّ هوات.
 -4قميص الفالحني.
 -5قميص احلرب.
 -6قميص احلب

ثالث ًا :أن العناية هبذه القطعة من ال ّلباس ال تنفصل عن العناية بمن يلبسها .وأن
اجلزء ّ
يدل عىل ّ
الكلُ ،
وييل عليه.
رابع ًا :أن أجمد نارص جيد طريقة شعرية يف التعبري عن األغراض الكربى ،بالتفاصيل

الصغرى ،وهو ما يصنع شعرية التفاصيل يف جممل أعامله الشعرية.

خامس ًا :حتوالت املبنى واملعنى يف كتابة الشعر :هل كان يستطيع أجمد نارص

بشخصه اجلديل اإلنساين والوطني والشعري أن يبقى ويبقي عىل الشكل التقليدي
يف الكتابة الشعرية؟ لقد بدأ جتربته الشعرية بكتابة شكل التفعيلة املغاير للقوانني التي
استنها الرواد والشعراء الذين جاؤوا بعدهم ،بل كتب شك ً
خاص ًا ينتمي إىل تقاليد
ال ّ
عريقة وعراقية عىل األغلب كام قال هو يف مقابلة معه وأكد عليه صبحي حديدي

بقوله« :إن أوىل املرجعيات الشعرية التي حتاور نارص مع تراثها مل تكن تلك التي

كرسها أمثال يوسف اخلال وأدونيس وأنيس احلاج وتوفيق صايغ ،كام للمرء أن ينتظر
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من شاعر شاب مثله ،يتطلع إىل حداثة ثائرة فائرة ،عىل غرار ما كانت تفعل قصيدة
النثر وتنظريات «جملة شعر» يف املثال األبرز ،بل كانت أعمق حواراته قد توجهت إىل
أمثال بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البيايت وسعدي يوسف وحسب الشيخ جعفر

ويوسف الصايغ»(.)45

مل يكن ديوان أجمد نارص األول غري ناضج كام حيدث للشعراء يف دواوينهم األوىل،
ومل يكن مقلد ًا مع وجود آثار الشعراء اآلخرين وجتارهبم ،التي ختلص منها برسعة
وذكاء ،بل كان كذلك منبئ ًا عام تطور ووصل إليه من شخصية شعرية قوية ،وجاع ً
ال
مبني ًا عىل أرض صلبة وواعية ،ومستكشف ًا إلمكانات
اخلروج من التفعيلة خروج ًا ّ

قصيدة التفعيلة ،ليتمكن بعدها من استغالل إمكانات النثر يف كتابة قصيدة النثر ،ومن

التأسيس ألشكال أخرى من الشعر املنثور إىل قصيدة الكتلة إىل السرية والرواية .وهو
جتريب مل يكن مقصود ًا دائ ًام كام يقول أجمد نارص نفسه ،ولكنه كشاعر حقيقي كان ال
بد أن يطور جتربته يف كل ديوان يكتبه .فاملقصود هو الذهاب بتجربته إىل أبعد حدود

البناء الفني الناضج املستيضء باخلربة والتجربة واكتشاف طرق جديدة يف التفكري
والتعبري .وهو قلق الشاعر املرشوع املفتوح عىل كل طاقات اللغة وأدواهتا ورؤاها.

ويمكن تتبع املالمح األوىل واألساسية لشكل قصيدة أجمد نارص ،حيث كتب

ديوانه األول ضمن مواصفات قصيدة التفعيلة ،حيث إن هذه القصيدة عىل الرغم
من التزامها بالوزن إال أهنا اختارت التفعيالت األقرب إىل النثر :فاعلن ،وفعولن،

بل واملزج بينهام يف كثري من األحيان ،باإلضافة إىل قصائد تتخىل عن الوزن والقافية،
ممهدة أكثر فأكثر الستقراره يف شكل قصيدة النثر ،يقول:
واحدٌ

ٍ
أكثر من رجلٍ
واحد
َ
ليس َ

ولكنه عالي ًا كانَ
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منترش ًا

ِ
السهلِ
كاجلبال التي حدَّ رته إىل َّ
عصي ًا
كان
ّ

وحمتدم ًا َ
مثل صخ ِر اجلنوب
مجوح ًا

ومنبسط ًا َ
مثل خيلِ اجلنوب
إنه الشافعي(.)46

إنه يكتب بالتفعيلة ،وال يلتزم بالقافية ،ولكنه يصنع قافية بالتكرار ،وباإليقاع

الداخيل الذي جيمع بني الغنائية واملوسيقى الكامنة يف تناغم اجلمل والعبارات

واحلروف يف الكلمة الواحدة ،وعالقة الكلامت ببعضها البعض ،وسيظل الشاعر
تدرجيي ًا باجتاه الشعر وقصيدة النثر والنثر شيئ ًا
يتخفف من رشوط التفعيلة ويذهب
ّ
فشيئ ًا دون ختطيط مسبق ،سوى إرهافه للحساسيات اجلديدة التي تتبدى يف الكتابة

الشعرية يف الثقافة العربية.

كام أنه يتخفف من فائض اللغة وفضفضتها ،ويقرتب من لغة احلياة والشارع التي

يقبض عىل شعريتها ببساطتها ،وبالتصاقها باليومي والعادي واهلاميش ،وبأدوات

غري أدوات الشعر التقليدي .ولذلك فإن أجمد نارص ال يفارق الغنائية ،وال تفارق
الغنائية قصيدته إىل هناية التجربة ،ولكنها من نوع خاص ،فالغنائية يف الشعر العريب

القديم كانت عىل مستوى الشعور الفردي والشخص ،ولكن الغنائية يف الشعر العريب

اجلديد عىل مستوى التجربة الكلية ،واإلنسان والكون .إهنا تتجه إىل أن تكون غنائية
كونية»(.)47وعىل الرغم من أن أجمد نارص كتب الديوان الثاين خالي ًا من قصائد التفعيلة،
إال أين آثرت وضع الديوانني مع ًا ألن آثار قصيدة التفعيلة برشوطها ومواصفاهتا

موجودة بشكل أو بآخر يف الديوان الثاين ،كام أهنام يمتلكان مواصفات موضوعية
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وفنية متقاربة ،فأجمد نارص يف ديوانه األول كتب قصيدة تفعيلة متخففة من رشوط
التفعيلة ،وكانت أقرب إىل قصيدة النثر ،ويف الديوان الثاين ما فعله هو اخلروج من

الوزن ،واجلدية يف التخفف من بالغة التفعيلة ،واالقرتاب بقصدية من بالغة احلياة
واليومي والعادي« ،ألنه خمرتق بتأثريات سعدي يوسف الذي رغب يف أن خيلص
القصيدة العربية من ثقل االستعارة واملجاز بعامة ،ليكتب قصيدة هي أقرب إىل عامل
النثر منها إىل عامل الشعر»(.)48
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املرحلة الثانية :اخلروج من بريوت ونضج األسئلة
 -1حتوالت املكان:

قد تبدو عناوين املجموعات الشعرية عموم ًا ،من املفاتيح املهمة لقراءة املضمون

الذي تدور فيه املجموعات التالية :رعاة العزلة ،وهو الديوان الذي كتبه أجمد نارص

بعد خروجه من بريوت حني وصل نيقوسيا ،وهي مرحلة قال عنها الشاعر يف إحدى
مقابالته إنه يكاد ال يتذكر منها شيئ ًا ،وهي التي قىض فيها ست سنوات من عمره،
وتلت بريوت ،وسبقت رحيله إىل لندن واستقراره فيها حتى وفاته ،فقد كان أجمد
نارص بني منعطفني كبريين يف حياته ،ولذلك لعل الديوان كان أقرب إىل املراجعة
الفنية واملوضوعية للتجربة السابقة ،وممهدة ملا سيأيت بعدها ،ولكنها يف الوقت نفسه

منعطف فني ومجايل.

ويف هذه املجموعة نجد أسامء الشخصيات األردنية مثل ميشيل النمري الذي

هيديه املجموعة ،وعجلون وفيالدلفيا وبقية آثار املكان األردين الذي قدم ما يشبه
الرسدية له يف الديوانني السابقني ،وحاول أن ُيكملها يف هذا الديوان ،يقول يف قصيدة

فيالدلفيا:

ِ
ال نشيدٌ ُي ُ
صدرك
طاول

ِ
بالش ِ
العامر ّ
والكامل
هب
ُ

وال أحدٌ

ِ
رآك بع ِ
الصقر
ني َّ

ِ
وأنت ُتسكني حجر ًا رومان ًي ًا
ِ
يديك
بني

األمراء
ُ
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ِ
أعطافهم
تفوح من
الذين كانت ُ

ِ
املسك
رائح ُة

متاثلوا يف الشقاء

أمام ُغ ّر ِ
تك العالية.
والفتيانُ

حلمهم
الذين ش ّق َق َ

ِ
ُ
التامسك املرصود
شوق

ِ
باحلراب واألع ّنة

َ
قضوا

واحد ًا
واحد ًا

ِ
كنجم
وأنت بعيد ٌة
ٍ

ِ
ٍ
ٌ
صفصاف
كشجرة
قريبة

الرضا
ال متنحني ّ

الرجاء
وال ترفعني ّ

الرحى
ألجلك تدور
ُ
أحجار ّ
ويتد ّفق الينبوع

()1

ففي نيقوسيا العزلة واإلطاللة عىل مشهدين :أحدمها يتباعد ،يمدح أماكنه

وأشخاصه وتفاصيله ،وثانيهام يرتاءى ويقرتب ،ويظهر قلقه الوجودي إزاءه .وهو
تدرجيي ًا يف الديوان التايل « :وصول الغرباء» .حيث يبدو الشاعر عارف ًا
ما سيتضح
ّ
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أن لندن مكان عبور جديد ،إال أنه سيقيض فيها بقية حياته ،وهو أكثر من جمرد مكان

للعزلة مثل برهة نيقوسيا .ومن جهة أخرى تتكاثر األسئلة يف مطالع القصائد ،وكأهنا
األسئلة التي يطرحها أجمد نارص عىل نفسه وعىل جتربته:
ِ
أرأيت

نحن مل نتغري كثري ًا

وربام مل نتغري أبد ًا

()2

***

غفت غزال ُة عجلون
هل ْ

الربض؟
هل ْ
نامت قلع ُة َّ
أما ُ
يزال يف «دبني»

ِ
أوصال الشجرة(. )3
يشخب الدَّ ُم من
ُ
***

أكتب قصيديت
كيف
ُ

وأنا ال ُ
أملك إال حطا َم الوصف؟
كيف أه ِّي ُئ مدحي ًا غامر ًا

ِ
ِ
الغائم
األمرية
لوجه
ِ
ِ
سكينة البياض؟
يف

أثر الغزالة
كيف أقتفي َ

املرمية ُّ
بالشواظ الذهبي؟(. )4
َّ
***
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وجاع؟
من تأ َّل َق يف تلك األعوام،
َ

ٍ
َّ
ظالل وارفة؟
وضل فاهتدى إىل
من اهتدى

َ
وارتعش ،وك ِر َه وانتفض،
أحب
من َّ
وغ َّنى ففاض؟(. )5

وموضوعي ًا ،وتعرب
فني ًا
ّ
إىل آخر هذه األسئلة التي تعرب عن هذه املرحلة ،وتسمها ّ

بالشاعر يف مرحلة برزخية بني الداخل واخلارج ،ومن الوطن إىل الغربة فاملنفى،
وتظهر قلقه الواضح حول مصريه ،ومصري الوطن بعده ،ومصري الشعر اآليت .ففي
هذه املرحلة أيض ًا يتخذ الشاعر قرارات مجالية ،يعرب عنها بالشعر وباإلرادة ،ويبدو
واعي ًا إلقباله عىل مرحلة جديدة يف الكتابة ،ومنعطف فني ومجايل مغاير ملا سبقه ،وهو

ما يظهر يف قصائده عرب الفعل املضارع املبارش :أريد:
أريدُ أن ِّ
أنظ َف صويت
ِ
أوكسيد األغنية
من

ِ
ِ
فضية(. )6
والنداءات
املعقودة برشائط َ َّ

معني بتنظيف صوته وقصيدته،
سمي ما هو مقبل عليه ،فهو
فأجمد نارص يكاد ُي ّ
ّ

وختليصها من التقريرية واملبارشة ورشائط البالغة الفضية ،وهناك القرارات

املوضوعية املرتبطة بالفنية واجلاملية ،والتخلص من هراء القصيدة ،واالسرتسال
والفضفضة اللغوية التي ترض بالقصيدة ،فهو مدرك متام ًا لعيوب الشعر ،ويرهف

احلس للقصيدة اجلديدة واحلساسية اخلاصة هبا ،ويصمم عىل أن يكون ُح َّر ًا ويذهب
بقصيدته إىل أقىص فضاءات احلرية والتحليق بعيد ًا عن كل ما يمكن أن يعوقه

ويعوقها:

أريدُ أنْ ِّ
أنظ َف روحي
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ِ
ِ
وعناقيد املغفرة
الطاعة
آي
من ِ

أريدُ أن ِّ
أنظ َف وجهي
الس ِ
ِ
اللة،
من
سيامء ُّ

ِ
ِ
شجرة العائلة.
وأغصان

األوراق من ُه ِ
َ
أريدُ أن ّ
راء القصيدة،
أنظ َف

ِ
وعبث ال َّتداعيات(. )7

ولعل تسمية هذه املرحلة بالعزلة تصح وتبدو معربة متام ًا عن املجموعة ،ألنه
ينشغل فيها بمراجعة نفسه وأسئلته وجتربته السابقة ،ويتشوق للطريان بعيد ًا وعالي ًا،
ولكن فيها من الشجن والغنائية ما سيظل مالزم ًا هلذه التجربة الغنية يف حتوالهتا

معني بتنظيف صوته من أوكسيد األغنية كام يقول ،وهو وا ٍع ملا
وتطوراهتا .مع أنه
ّ
هو مقبل عليه من كتابة جديدة ،وإن كان ال يعرف السبيل إىل ذلك ،سوى اإلرادة

والوعي وشغف الشعر.

ويف وصول الغرباء يستكمل الرحلة السيزيفية باجتاه ما حيلم به الشاعر واإلنسان،

وإذا كانت مرحلة ديوان رعاة العزلة شكلت برهة للتأمل ،وعزلة حقيقية بني سفرين:

يف قربص بني بريوت من جهة ،ولندن من جهة أخرى ،وهو ال يستقر كإنسان ،قبل أن
جيد ضالته وجواب أسئلته شاعر ًا قلق ًا بطبعه ،وبروحه التي ال تعرف الطمأنينة ،ولن

تعرفها كام تنبأت له أمه مرة ،وكتب ذلك الحق ًا يف ديوان :حياة كرسد متقطع .ولذلك
فإن هذا الديوان :وصول الغرباء يبدو كأنه الوجه اآلخر ل :رعاة العزلة ،ويظهر األمل
الوجودي الذي يعرتيه ويسيطر عىل قصيدته ،ومفاوز الغربة واملنفى والضالل .يقول
يف القصيدة التي حتمل تاريخ ميالده :1955
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فزت باملنفى
بني أترايب ُ

ٍ
أوالدها اخلمسة
كب
فكافأتْني سيد ٌة
ُ
بكنزة ُ َ

ومل يرتدوها.

وبني أولئك الذين ما برحوا يتساقطونَ من املنعة

ٍ
ٍ
عميان
لقراصنة
غادرتا بني رحلتني
نحت جزيرة
ُم ُ
ُ

كانوا آي ًة يف الغضبُ .
عطيت مدن ًا تدين إىل
وأ
ُ

املنتحرين

ٍ
بفصول من موسيقى اخلشخاش

()8

ويقول يف القصيدة التي هيدهيا للشاعر السوري نوري اجلراح املغرتب مثله بعنوان:

عازفو األنفاق:

رب ِخرا َف ُه يف ِّ
دع احلن َ
الظل
ني ُي ّ

واخلع َ
السفوح،
ْ
عنك سرت َة ناظري ّ
فأنت هنا
َ

ِ
َ
مناديلهن
الباعثات
ُؤجج شهو َة
ال
َّ
ياسمني لِت ّ

ِ
ِ
بيد الصفري ،وال َ
ملوكب العائدين من
حبق
ِ
جبهة ال َّندى.

أنت هنا
َ

ِ
ٌ
مائدة احلرية
ضيف عىل
وأنا
مساكب الذاكرة
ُنق ّل ُب مع ًا
َ

()9
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وباملقابل فإن هذين الديوانني يظهران ما جدّ أجمد نارص يف العمل عليه من التأسيس

لقصيدة نثر خاصة به ،فيها مالحمه البدوية وأنشودته الرعوية وأدواته املثقفة بالتجربة
والقراءة واملالحظة والسفر ،وهي لن تتصفى من الغنائية متام ًا ،بل ستظل مالزمة

لقصيدته ،ومضفية عليها طابعه وروحه وملسته الشعرية اخلاصة ،وس ُيعنى أكثر
واليومي واهلاميش ،باإلضافة إىل تنظيف القصيدة وغربلتها من
بالتفاصيل الصغرية،
ّ
أثقاهلا ومحوالهتا القديمة ،لتحمل احلساسية اجلديدة التي يرهف أجمد نارص اإلصغاء
إليها ،واالستجابة ملتطلباهتا .كام ّ
أن الشاعر يبتعد أكثر عن ضمري املتكلم ،ويراقب
الذات من بعيد من خالل ضامئر أخرى كاملخاطب والغائب « ،إنه شعر يقوم بإرهاف

والتذوق ،يف حماولة دؤوبة للتعرف
والشم
احلواس مجيعها :العني واألذن واللمس
ّ
ّ
ّ
عىل معنى الوجود يف هذا العامل املستغلق عىل الفهم ،ففي أمكنة اآلخرين تعاين الذات

من العزلة اخلانقة بحيث يبدو العامل صعب التفسري ،والعالقات بني الذات والعامل،
واألشياء والظواهر ،بحاجة إىل ّ
فك شفراهتا العصية عىل التدبر»( . )10يقول:
الض ِ
الغرباء الذين جاؤوا من ِّ
فاف األخرى
ُ

قالع ُت ُ
رشف عىل ِ
طرق الربيد
متركزوا يف ٍ

َّ
السعاة يف األز ّقة وجيربوهنم
فك َر يف أغرا ٍر َّ
يرتصدون ُّ
ِ
ِ
الغامضة للعناوين
االعرتاف باملصاد ِر
عىل
ويقول أيض ًا:
مرة
ْ
أحبها ّ
جاءت التي ّ
أو َل ّ
سوح أسو َد
ُبم ٍ

َبع ٍ
رق َ
حتت اإلبطني
أبيض َ
60

()11

ّ
ني ذاويت ِ
بغمزت ِ
ني

بكتف ِ
جاج
ني
يدرج عليهام الدّ ُ
ُ

ِ
ِ
يتمخ ِ
بطفل ِ
ني َّ
بأكاممهام
ويمسحان
طان

ٍ
ٍ
ورقيب يتثاءبان
بحسيب

()12

فهو يستطيع يف هذا الديوان وما بعده مراقبة الذات من مسافة كافية لتذوب األنا،

وتبدو الذات املنفتحة عىل العامل وعىل اآلخرين ،من خالل ضمري الغياب يف هذه
القصيدة ومثيالهتا .ومع أن أجمد نارص ُيدي جمموعته :رعاة العزلة إىل صديقه ميشيل
النمري بقوله « :إىل الذي أيقظه ذلك الصباح باكر ًا ،ليسوقه إىل حبل الرصاص :إىل
ميشيل النمري»( ، )13إال أنه يكتب له قصيدة حتمل رثاء عالي ًا يف النربة الشعورية
املتأملة ،ويف الصور الفنية الفريدة يف ديوان :وصول الغرباء ،ويظهر أكثر فأكثر أسلوبه
املتفرد يف بناء الصورة من التفاصيل البسيطة ،واللغة العالية:
تأخرت يف ال ّنوم قلي ً
لبلغت األربعني.
ال
لو
َ
َ

انتظرتك يف نِ ِ
ِ
َ
ِ
وأكواب
الرشاشف
يلة
األربعون التي

ِ
لرتو َ
ض بد َنك الصاهل
القرفة ِّ

()14

ويقول:
مل ْ
وم
يأخذك ال َّن ُ

ِ
ِ
هتب من البح ِر
برائحة
مل تشتب ْه
اليود التي ّ

ِ
باح
برس
الص ِ
أنوثة هذا ّ
تفكر ِّ
مل ْ
الس ِ
ْ
اعة
تلحظ
مل
َ
عقارب ّ

تدفع الدّ َ
قائق بِ ُقروهنا إىل احلا ّفة
وهي ُ
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يدٌ يف ِحزا ِم ا ِ
جللد

َ
املمغنط
اهلواء
يدفع
َ
وصدر ُ
ٌ
ُمرسع ًا

خرجت
َ
إىل

القتلِ

ُ
ٌ
حجر
سفرجلة
وأيلول
ٌ

تتش ّقق عىل هضبة األكروبول.

()15

تغي املكان ،وتبدّ لت زاوية النظر إليه ،ألن الشاعر صار أبعد عن أمكنته
لقد ّ
املركزية األوىل ،وازدادت املسافة بينه وبينها ،وصار لقوة الكونكريت معنى واضح ًا
ّ
وكأن
وواقعي ًا وملموس ًا ،ولذلك ستبدو املسافة واضحة يف القصيدة تبع ًا لذلك.
ّ
التحول والتبدّ ل شك ً
والرعب من أن تسلبه
تأكيده عىل عدم
ّ
ال من أشكال اخلوف ّ
األمكنة اجلديدة عالقته وارتباطه بأمكنته القديمة ومتعلقاهتا:
ِ
أرأيت؟

نتغي كثري ًا
نحن مل ّ

نتغي أبد ًا:
ور ّبام مل ّ

جلسات القرفصاء
ُ

ُ
الغسيل املحتشدُ أما َم البيوت
األوالد املعفرونَ بالرتاب
ُ

املنعنع يف املساءات
الشاي
ُ
ُ
62

النميم ُة املنعش ُة
الرىض بالقليلِ
ُ
األخذ بالثأر

ماء
ري ً
والدَّ ُم الذي ال يص ُ
ُّ
كل ذلك،

وكأ ّننا ما ُ
نزال يف املَ ِ
فرق

السلط ،يف الكرك أو الرمثا
أو ّ
كأ ّننا ما اجتزنا حدو َد الشامل

إىل ِ
املدن الكربى

والسواحل»
ّ

()16

 -2القصيدة األيروسية:
املجموعة«:رس من رآك» ينتقل الشاعر إىل مساحة أخرى ،تنبثق وال بد من
يف هذه
ّ

مالمح ثابتة يف أصل الشخصية اللغوية ألجمد نارص ،والتي يبدو ما ينبئ هبا ويمهد
هلا يف دواوينه السابقة ،وهي اللغة احلارة األيروسية ،التي يبني هبا ديوان ًا كام ً
ال يف

لغة حب فريدة يف تاريخ الشعر العريب احلديث والقديم عىل حد سواء .وتتخذ اللغة
مجالياهتا من الفرادة يف التعبري ،ومن االرتقاء باجلسد حلظة اندماج اجلنس باحلب يف
لغة حارة وشفافة ،جتعل من األيروسية عنوان ًا معرب ًا عن احلب وعن اجلنس يف حلظة
فني ًا بأدوات اخليال واجلامل .ومن هذه األدوات اجلاملية
الرغبة العالية ،وجتسيدها ّ
اإلحياء واإليامء واإلشارة:
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ِ
لمسة
با َّل

حر ُر َ
املثال من قالبه
ُأ ِّ

ضوء ِ
ِ
املياه َّ
الشفيفة
وعىل

ُ
الصخة(. )17
أصل إىل أصلِ َّ
ويقول:

ٌ
نظيف

ٌ
وحمفوف
ٌ
وماثل

يلمع يف نداه الزيتونُ
ُ

ٌ
َ
وصواعق
مغسول بأمطا ٍر
له هذه الرائحة:

ِ
الصباح(. )18
قطع
األعشاب يف َّ
ُ

هبذه اللغة املوحية يكتب أجمد نارص ديوان ًا كام ً
مقسمة إىل
ال ،يبدو كقصيدة واحدة ّ

مقاطع حتت عناوين ،ولكنها تنتمي إىل الروح اللغوية والفنية ذاهتا التي هتيمن عىل
الديوان كام ً
ال.
وجدير بالذكر أن املوضوع /األيروسية استدعى استخدام البالغة بكل إمكانياهتا

املجازية واخليالية من التورية والطباق واجلناس واالستعارات والكنايات والتشبيهات

بصورها املختلفة ،ولكن موضوع احلب واللغة املتدفقة جعلها بالغة قابلة للهضم،
بل إن املوضوع حيتاجها وتلزمه يف التعبري عن هذا املوضوع احلار واحليس ،بكل حرارة
اللغة وحسيتها التي تربزها البالغة وتربز من خالهلا:
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الش ِ
ص ُّ
قوق
َد ِعي ُمرت ِّب َ

يشهدُ صحو َة الفراشة،

الرائح ُة تصعدُ إىل اخلياشيم

ري بني األعمدة
ُ
اليعسوب يط ُ

وهيوي عىل العتبة(. )19

وهناك تراسل احلواس الذي يعمل عىل تنمية الصورة الشعرية عن طريق التبادل

بني املدركات ،ومن املالحظ يف هذا الديوان االعتامد عىل احلواس مجيعها :النظر،
والسمع ،والذوق ،والرائحة ،واللمس ،باإلضافة إىل احلدس ،ولذلك يوظف

احلواس والصور احلسية ،والرتاسل والتبادل بني احلواس يف العالقة واللذة وما قبلها

وما بعدها «وبحيث تكون القصيدة تنبض وتتحرك ومتيش وتغنج وهلا رائحة ،وحتدث
طع ًام وتسمع األصوات فيها ،وهي قصيدة كاملة احلواس»( )20يقول:
بيضاء من الفرح
أعينُنا
ُ

عمي ِ
نراك بالرائحة
كأننا ٌ

ونتقر ِ
اك باألنفاس(. )21
ّ

وهذه البالغة بأدواهتا وإمكانياهتا تطغى عىل الديوان كام ً
ال ،ولعلها تتعارض يف

جزئياهتا وتفاصيلها مع لغة قصيدة النثر التي تنحو إىل احلقيقة وتقرتب من البسيط
واليومي والعادي واملبارش ،وهو ما صارت تقرتب منه قصيدة أجمد نارص وتذهب

باجتاهه .لوال أن املوضوع يف هذا الديوان استعاد تلك املنطقة بكل مكوناهتا وعنارصها،
وأكدت عىل الغنائية التي لن تفارق قصيدة النثر عند أجمد نارص حتى آخر جتربته،
وستصبح ميزة لقصيدته ،وعالمة أسلوبية عليها .ألهنا لغة متتاز باخلفة وبالثقل يف آن
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واحد.

ومن العالمات وامليزات األسلوبية يف هذا الديوان الرتكيز عىل الثنائيات الضدية،

وخاصة يف اللون ،حيث يربز مجالية األبيض ومجالية األسود:
ففي ُك ِّل ٍ
رسب يامم
ري
ُ
لفتة منك يط ُ

ِ
رسيرة النائم
أشدُّ بياض ًا من
ومع ُك ِّل ٍ
فتلة ِ
لك
َ

قمر ٌّ
ضال إىل مدا ِر ِه
هيتدي ٌ

يدك ال ُيمنى ِ
بِ ِ
اطبعي َّ
كف احل َّناء

ِ
قنطرة البيت
عىل

فليل ا َّلليايل ِّ
ُ
كلها

َ
تضعني قد ًما عىل العتبة
عندما

ُمرغ ًام َي ْب َي ّ
ض(. )22
ويقول:

تنرش َ
املرأ ُة ُ
أبيضها عىل الغريب
ٌ
أبيض هو احلليب

ٌ
ٍ
بقلب أسو َد
أبيض هذا ا َّلليل

أبيض ٌ
ٍ
خماتل ٍ
ٌ
وعال
غال
بحذائ ِ
ني أسودين(. )23

وتنساب هذه القصيدة إىل آخرها باألبيض ودرجاته وآثاره وتناقضاته ومجالياته
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التي يربزها األسود وجيليها:
ورد ُة الدانتيال السوداء

يف أعايل الفخذ(. )24
ويقول:

السير
نراك عىل حا َّف ِة َّ

ِ
جوربيك األسودين
ترتدين
وأنت
َ

وج
شعرك يزُ ُّخ
وظهرك العاري َي ُّ
ُ
ُ
فنغشى،

ُسكارى

وما نحن(. )25
يف هذا الديوان ال نجد اجلسد بدون احلب ،وبدون ظالل اجلنس اإليروسية

املختلفة ،التي ترتك القصيدة يف صورة تشبه احللم ،ال يرتوى منه ومن آثار لذته التي
تلتحم باألمل ،وبالفراق .ولكنها تظل هلب ًا أزرق ال يبدو يف النار إال أثار خميلة الرائي
واحلامل والشاعر والعاشق ،فاإليروسية بحسب باث هي اجلنس حمو ً
ال إىل استعارة،
واملخيلة هي الوسيط الذي حيرك الفعل اإليروتيكي والشعري مع ًا ،هي القوة التي
حتول اجلنس إىل طقس وشعرية ،واللغة إىل إيقاع واستعارة»(. )26
س من ِ
رآك
ُ ّ

ِ
الركبة
من وضع يد ًا عىل
صابونة ُّ

من ّ
السة
غط إصبع ًا يف ُّ َّ
رس ًا
واشتم ّ
َّ
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َ
أسدل ِمرفق ًا
س َمن
ُ َّ
عىل ُضمو ِر األيطل

َ
َ
وشاف
النبع
من
شارف َ
ذو ُ
الغ َّرة

برائحة ٍ
ِ
نائم
يتضو ُع
أسد ٍ
َّ
ُ
ِ
لألخذ
مهيأ
ممتنع ومزدجر(. )27
ٌ

وهنا ال بد من التأكيد عىل أننا نقرأ قصيدة ال تبتذل موضوعها ،بل ترقى به ،مع أهنا

تشري بوضوح وبغموض إىل ما تريد اإلشارة إليه ،وتشف وتكشف ،ويبدو اجلنس
يف هذا الديوان ال ينفصل عن احلب والشعر ،ولذلك يظل عالي ًا يقدس ذاته يف هذا
املرتقى الشعري اللغوي احليس احلار ،الذي خيتار مفرداته بعناية ،وحيشد هلا الصور
واملجاز دون مبالغة من جهة ،ودون إسفاف من جهة أخرى يف الوقت نفسه ،كام إنه

يقرتب من الذوق الصويف وكشف ملذات اجلسد واحلب والشعر ،وإن كان يعود إىل

البالغة التي بدا أنه يفارقها يف العملني السابقني.

 -3املكان التارخيي والنفس امللحمي:

يف ديوانه« :مرتقى األنفاس» يفتتح أجمد نارص مساحة جديدة ،ويبدو لكل موضوع

أدواته وأساليبه ،ولذلك ال يكاد يبدو ديوانان عند أجمد نارص بالنفس ذاته ،إنه ينتقل
خطوة يف كل ديوان ،وغالب ًا ما تكون اخلطوة صعود ًا باجتاه الشعر وأعايل ينابيع
زمني ًا
الفن .إال أن هذا الديوان يلتقي ويتقاطع مع ديوانه اآلخر :كلام رأى عالمةّ ،
وفني ًا ،رغم وجود االختالفات بينهام كذلك .ولكنه يف هناية ديوانه :كلام
وموضوعي ًا ّ
ّ
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رأى عالمة يشري إىل زمن كتابة الديوان بقوله« :كتبت نصوص هذا الكتاب يف لندن

بني عامي  ،1997 ،1995وهي ،هبذا املعنى ،ترتافق وتيل ديوان مرتقى األنفاس»(. )28

وأما ديوان مرتقى األنفاس الذي هيديه كام ً
ال إىل أيب عبد اهلل يف زفراته األخرية،
فإنه يكتب ما يشبه ملحمة شعرية عن اخلروج العريب من األندلس ،وهنا تتنوع الضامئر
وتتبدل ،ففي حني كان الديوان السابق يعتمد بشكل أسايس عىل ضمري املخاطب
املؤنث ،فإنه يتنوع هنا بني ضمري اجلمع املتكلمني فيام يشبه مقدمات املالحم التي متهد
للحكاية بالرسد املسبق من قبل الكورال واملجموع ،ومن ثم يأيت دور األمري يف رسد
حكايته والتربير ملا حصل والندم عليه ،ثم يتحول إىل ضمري املخاطب املذكر فاملؤنث.
ولذلك يتصاعد النص وتعلو وترية الرسد فيه إىل ذروة ،ثم يأخذ يف اهلبوط
التدرجيي وحل عقدة احلكاية ،وصو ً
ال إىل املقطع األخري بضمري املتكلم العائد إىل أيب
عبد اهلل الصغري نفسه ،الذي يكشف عن مغزى مرتقى األنفاس ،حني يقول:
متو ٌج بخ ّفتي
ّ

عريش عىل اهلواء

مسنود ًا بحرقة األنفاس

أبقت يل أثر ًا عىل األرض
خ ّفتي ما ْ
وال رفع ْتني إليك،

آه خ َّفتي ارفعيني

ٍ
بكتف مائلة
أو ذريني

هيب عىل خطى طفولتي َ
الرمان
أصدُّ ُغبار ًا ُّ
بني ُّ
آه خ َّفتي

َ
الغريب
وصل
ُ
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بارحة أو ٍ
ٍ
غد
بال

َ
الغريب عىل آخ ِر َن َفس(. )29
وصل
ُ

إهنا اخلامتة اهلادئة التي تستقر عىل آخر نفس عريب يف األندلس ،وتنهي ملحمة

أيب عبد اهلل وحضوره يف آخر األزمنة العربية واألمكنة العربية األندلسية .ويضمن
أجمد نارص نصوص ًا تتناول اخلروج من غرناطة مثل جمنون إلزا ألراغون ،وسقوط

غرناطة لواشنطن إيرفنغ( .)30وهذا يعني أن هذا الديوان يستند إىل الروايات التارخيية
والشعرية ،ويصنع رسدية جديدة هلذا اخلروج العريب ،وخيتار الشاعر شخصية أيب عبد

اهلل ليكون بطل هذه الرسدية ،وليكون الديوان قصيدة ملحمية تؤرخ للحظة اخلروج،
وفني ًا:
وتثبتها يف هذا النص العايل لغو ّي ًا ّ
َ
نعرف كم غفونا هناك
لن
ْ
ِ
ِ
رموشنا
ظالل
حتت
َ

ُ
األرض
دارت بنا
وكم
ْ

َ
يف ٍ
تداولا مقتنونَ عديدون
كتب

لك ّننا رجعنا َّ
أخف ما نكونُ

ومل نجدْ من تركناهم عىل األبراج

سبع جهات
يصدّ ون رياح ًا من ِ

()31

وتبدو امللحمية حارضة يف هذا الديوان ،كام ي ّتضح التدرج والتغري يف الضامئر،

ويف احتواء عنارص امللحمة من شخصيات وحدث ورصاع وعقدة وحل للعقدة،
وكذلك يف أسطرة املكان والشخصيات .ومع أن هذا النفس غري غريب عىل كتابة

أجمد نارص ،إال أنه نضج واكتمل هنا ،وقدم ما ُيقارب ملحمة متكاملة تسترشف
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التجربة العربية املاضية ،والتي ال بد من مالحظة إسقاطاهتا عىل احلارض العريب ،الذي
ظل يعيد التجربة ذاهتا .ومن جهة أخرى فهناك جتربة الشاعر /الشخص /أجمد نارص
التي تتقاطع مع جتربة األمري أيب عبد اهلل الصغري يف خروجهام من أمكنتهام األصلية،
ويبدو التشابه والتالقي بشكل أو بآخر ،وكأن هذه امللحمة هي ملحمة الشخص/
املجموع /األمة« :فقد خرج أبو عبد اهلل الصغري من قرصه راضخ ًا ومستسل ًام ملا جنته
يداه من تعاونه مع األعداء وتفريطه باإلرث الكبري من حضارة أجداده .كام خرج أجمد
نارص من وطنه ومن حروب الفكر واأليديولوجيا منهزم ًا تارك ًا وراءه ماضيه وأحالم
طفولته وعنفوانه»( .)32يقول أجمد نارص« :حيلو يل أن أتصور أن أبا عبد اهلل الصغري
يف «مرتقى األنفاس» ليس أكثر من قناع ملا هو راهن ،قناع لصاحب القصيدة نفسه،
أو من يشبهه يف اللحظة الراهنة ،التاريخ بحد ذاته ليس شيئ ًا ُم ّ ً
هم يف هذا الكتاب،
فالتاريخ يكتبه املؤرخون ،لكن الفن يتبدّ ى يف املوضوعية التارخيية ملا هو غري تارخيي

باملرة .أظن أنه حياول اكتشاف اللحظات املفقودة ،أو اللحظات التي ال يتوقف عندها

كاتب التاريخ ودارسه ،إهنا طبقة حتتية بعض اليشء ،حيث يثوي الفقدان ،وتتبدد
األحالم ويتخثر احلنني»( ، )33يقول:
بالصغري،
أنا أبو عبد اهلل ا ُملك َّنى َّ
كر أمي
بِ ُ

حتت ِ
لبدة األسد
لدت َ
ُو ُ
رايتي محراء

هنار يميل(. )34
ودلييل ٌ
ويقول:

َ
وسط ُف َص ِ
ِ
حاء النها ِر منقطع ًا لرن ِ
أسنانم
ني القوايف بني
آيتي اليو َم أن أكون صامت ًا

الكبرية(. )35
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وينهي النص يف مقطع يبدو وكأنه يوحد بني األمري والشاعر ،بني األمري وقناعه،

أو بني األمري وبني األقنعة املختلفة التي يعرب عنها ،ويريد من خالهلا التعبري عن الواقع
الشخيص لعبد اهلل بن أيب الصغري الذي يوازيه يف خروجه األسطوري والدرامي من

وطنه ومكانه األصيل من جهة ،وكذلك التعبري عن الواقع العام خلروج العريب من
مكانه وزمانه باالحتالل والتهجري من جهة أخرى:
ِ
غبار األفكار
بأوعية ال َّند ِم
ُ
نضحت َ

َ
للمقبلني زفريت
وتركت
ُ

حجر ًا عىل رابية(. )36
ويقول:

ِ
املجوس
ليست نجم ُة
ْ

تيضء
نار بني أهيل هذي التي
ُ
وال ُ

ُ
وختتطف

طيف ِ
إ ّنام ُ
ك

عابر
ٌ

قمتني
بني ّ

ِ
أنفاسك
أو لع ّلها

متوت وال حتيا
تستدرج وعود ًا ال ُ

أو ر ّبام حرسيت

ترمي ُشواظ ًا يف صميم الليلِ
قرار اهلاوية
وجتس َ
ّ

()37
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-4كلام رأى عالمة:

هذا الديوان التايل واملزامن لديوان «مرتقى األنفاس» ،كام يقول أجمد نارص
نفسه ،وهنا يستدعي أيض ًا نصوص ًا جديدة ،ويوظف كام يقول شذرات من ريلكه،
دانتي ،سفر أيوب( ،)38ومع أنه خيرج من التاريخ ،واملراجع احلقيقية لتجربة أيب عبد
اهلل الصغري إال أنه يواصل أسطورة الشخص/الشاعر الذي يواصل السري متتبع ًا
العالمات ،ومقتفي ًا أثر النبوءة التي محلته من وطنه ألول مرة عىل جناح طري ال يستقر،

ويتابع الطريان وطريق اهلجرة واملنايف ،وكأن امللحمة تتواصل بعالمات الشخص/
الشاعر ،الذي يتابع اخلروج من املكان تلو اآلخر بحث ًا عن غايته التي تتفلت من يده

كالرساب:

مل َ
أقفز عنه
يبق حاجزُ «مرتو» مل ْ

قدمي،
ختزنَ يف ذاكرة
وال
ٌ
شارع إال َّ
ّ

ِّ
ِ
املتطلبني
تعجب أصدقائي
واجلنون مل
احلب
ُ
كتبت قصص ًا عن ِّ
ْ

فلم أكن ُم ًّ
ِ
مراتب اخلديعة(. )39
بالصنيع بل بتصنيف
هتم َّ

وممّا يلفت االنتباه يف هذا الديوان أربع مسائل موضوعية وفنية مهمة:

األوىل :االنتقال من الديوان /القصيدة الذي حيمل موضوع ًا واحد ًا تدور حوله
املجموعة كاملة يف «مرتقى األنفاس» ،إىل القصائد القصرية التي تكاد ّ
كل قصيدة
منها عىل قرصها أن تنفرد بموضوعها .بل لعلها عىل قرصها حتمل أكثر من موضوع
واحد .يقول يف القصيدة التي تبدأ هبا املجموعة ،حتت عنوان :جدارة:
ِلَ ْن

يكن ِ ُل ّ
ذلل ا َّلليايل
إنْ مل ْ
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ُم ّ
تنكبي ال ّنجم َة وال ّناي

ُ
مضاجع اهلجران
احلرير ،أسو َد ،يف
خيفق
ِ
ُ

ِ
األرض
ائرين ِخفاف ًا عىل
للس َ
ِلَ ْن إنْ مل ْ
يكن َّ
السهر؟
القصب
تثقب
َ
ُ
ُ
أنفاس َّ
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ويف هذا السطور شكل من التأمل واحلرسة ،ومنح جدارة األمل واحلزن ملثله:

الشاعر الذي يواصل الرحيل والتنقل ،ويعاين اهلجران والسهر.
ويقول يف القصيدة ال ّتالية مبارشة بعنوان خفقان:
مسست سوى ِ
َ
اليد
كيف يل وما
ُ

أو ر ّبام ذكراها
عىل املائدة

أن أ ّدعي وص ً
ري ما حيملني عليه
ال غ َ
الوجيب اخلال من ِ
القلب؟
قبله
ُ
ُ

ِ
كثري ع ّ
باحلقيقة َ
وحدها بني اجلبابرة
أندفع
يل أن
َ
ٌ
َ
ٍ
وسط هبوهبم
قصب
واضع ًا قدمني من
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ويبدو واضح ًا أن هذه املقاطع تشري إىل مواصلة رحلة أيب عبد اهلل الصغري ،وقناع
ّ
ولعل هذا يشكل
الشخص املهزوم املطرود من أرض احلب ووطن الروح واجلسد.
السابقة ،يف شكل
الوجه اآلخر هلذه التجربة وهذا القناع الذي مل تتسع له املجموعة ّ
القصيدة القصرية من جهة ،ويف ضمري املتكلم ورثاء الذات وتأمل التجربة اخلاصة

التي عاينها الشاعر /أبو عبد اهلل /اإلنسان والشّ اعر.
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الثانيةّ :
أن هذا الديوان حيتفي بنمط جديد ،وبمسار جديد يف التجربة يقوم عىل

القصيدة القصرية ،وأنفاس اهلايكو( )42كام ّ
سمها ،حيث «كل كلمة من هذا النمط من
القصائد هي جتربة قائمة بذاهتا»( ، )43يقول:
-1

ّ
سفح ال ُبكورة
فاح من ِ
ميم الذي َ
الش ُ

حت أهنى وآمر
ق ّلدين
الوشاح َف ُر ُ
َ
-2

ِ
أنفاسك ا ُملداوية

َ
العليل
اهلواء
مس ْت
َ
ّ
فأبرأ ْت ُه

نفسها التي
هي ُ

أدنف ْتني
-3

يدٌ َ
عند ذي العرش

ويف األخرى الصوجلانُ
ا ُمللك ك ُّل ُه

ُ
ٌ
وخيط أمل
شهقة
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ّ
احلب واحلرب ،فيبدو هذا
ولعل هذه السطور املكثفة املوجزة تتناول قضيتني:
ّ
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الديوان استكام ً
س من رآك ،ومرتقى األنفاس.
ال لديوانني سابقني ال ديوان واحدّ ُ :
هذا من ال ّناحية املضمونية واملوضوعية:

َّ
فاح من سفح البكورة /حب
ميم الذي َ
الش ُ

ق ّلدين الوشاح فرحت أهنى وآمر /حرب
يدٌ عند ذي العرش /حب

الصوجلان /حرب
ويف األخرى ّ

امللك كله /حرب

شهقة وخيط أمل /حب

ومن الناحية الفنية واجلاملية هنا تظهر االستعانة بالتكثيف لصياغة شعرية اجلملة،

التي ال تتكئ بالرضورة إىل الصورة ،أو البالغة بصورها املختلفة ،وإن كانت تستخدمها
أحيان ًا.
السابقة ،ولكن
الثالثة :بالغة احلذف ،وهذا استكامل اإلجياز والتكثيف يف النقطة ّ

بناء املجموعة كاملة عىل التلويح باملعنى ،وترك املتلقي ُيساهم يف استكامله ،وبناء
النهايات اجلاملية واملوضوعية املختلفة للجملة « ّ
ألن القارئ ال يقوم بوظيفة سلبية يف

عملية التواصل الفنية باعتباره جمرد متلق فيها ،بل ّ
إن وظيفته بالغة اإلجيابية والدينامية،
فالقارئ يتدخل يف خلق القصيدة ابتداء من تصورها األول ،ممارس ًا فعاليته بطريقة
نشطة من داخل الشاعر ذاته ،حيث ينظم أبنيته معتمد ًا عىل فروض القراءة»(. )45
ّ
ولعل هذا يتبدّ ى منذ العنوان :كلام رأى عالمة ،فتبدو اجلملة غري مكتملة ،وترتك أفق
التوقع مفتوح ًا لدى املتلقني ،فام الذي يفعله الشاعر ك ّلام رأى عالمة؟ هل يتبعها؟ أم

النحوي هنا يقابله حذف داليل
يفسها أم يبحث عنها؟ وهذا احلذف
ّ
خيالفها؟ هل ّ
ومجايل يف بقية املجموعة ،يقول:
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َت َ
يداك من طريانِ َك ُ
اخلرا َّ
يف
ـ ماذا جن ْ
ِ
َ
الشتاء والصيف؟
فوق

ـ العالمة!

ري ما أعط ْته لِ
َ
سابقني
ـ هل هلا غ ُ
شبوا
ُّ

وشابوا

بنات ٍ
نعش قبلك؟
وأوحشوا َ
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الرابعة :العالمات والنبوءات :عىل مدى جتربة أجمد نارص الشعرية تبدو العالمات
والنبوءات ُم ّرك ًا ودافع ًا ،وإشارة تلوح له وال يتبينها ولكنه يتبعها مأخوذ ًا:

فار ًا من ُن ِ
يف َ
بوءة أ ّمي التي ُّ
ٍ
يرن
شخص
بقناع
قيم فيها اآلن
ِ
ومهي ّ
لندن التي ُأ ُ
ّ
األول ِ
كذكرى ُم ٍ
ُ
َ
ِ
الصعب،
نفسك الراح َة» من
فزعة « يا حييى لن
فيها اسمي
تعرف ُ
سطح ِ
كل ٍ
عىل ِّ
هجرت
القرميدي املائلِ ويعدُّ نجوم ًا
بيته
املرء عىل
ْ
ِ
ّ
حال ،أن يستلقي ُ
مواقعها»(.)47
َ

وهذه النبوءة سيصدقها الشاعر ،ويكررها ،ويسري يف ضوئها وعىل هدهيا .وهناك
إشارات ينتظرها دون أن يفهمها ،أو يعرف هلا سبب ًا:
االثنني 3 /3/3

ُ
يب
الثالث يف
اليوم
ُ
ِ
األسبوع العر ِّ
آخر يف لندن.
ُ
جمرد يو ٍم َ
احلب،
أقع يف ّ
فلم ْ
تقم القيامة،
مل ِ
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يرضب أسامة بن الدن ُمدَّ د ًا
مل
ْ

موتم
الفلسطينيون عىل شاشات تلفزيونات «ديكسونز» يواصلون َ

اإليامئي،
ّ

ُ
أطول ناب ًا،
بوش وبلري يتنافسان ّأيام

ُ
بشع والناس حزانى
والعامل ،كام قال والس ستيفينزٌ ،
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ويف قصيدة ر ُقم طينية ،يقول:
أقفاص من ّ
ٍ
ٍ
الذهب اخلالص،
تزأر يف
رأيت آهل ًة وملوك ًا
ُ
بذقون ُمد ّببة ،نمور ًا وأسو ًدا ُ
أصابعهم عىل أوتار رفيعة .رأيت بواب ًة من
أرسى يرسفون باحلديد ،عازفني ُيدمون
َ

ٍ
ِ
ْ
بقامة مجل ِ
أعرف إن كان لونُ
سامء أم تنهيد ُة
ني يط ُبعها اللونُ األزرق (مل
زج ِج
اآلجر ا ُمل ّ
ِّ
ِ
رش سن ٍ
وأملسها بيدي بعد أكثر من ع ِ
متحف «بريغامون» يف
ني يف
بنت) سأراها ثاني ًة ُ
برلني.

هاتف َ
ٌ
الرقيم.
قال يل .ار ِم هذا ّ
إرمه.

ليس ِ
ود ُ
عبء األبد.
حتمل
باليد التي سيأك ُلها الدّ ُ
َ
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فهو شاعر النبوءات ،قراءة الرموز والعالمات ،والسري معها وخلفها ،ويفعل

ذلك كذلك مع اخلاتم القريواين الذي أهداه له سعدي يوسف ،ورشخ يف طغرائه،
ّ
أصلح َ
رشخه:
وظل مستأنس ًا بعالماتِه إىل أن
َ

ِ
ِ
وقعات،
بالربوق ،ال ّت
باحي مل يعد مهموز ًا
ُ
حو ّ
الحظت بعد ذلك أنّ ّ
الص َ
الص َّ
ٍ
ِ
ِ
تظهر ع ّ
ُ
عوارض
يل
برسعة من دون أن
أشيب
جعلت
الطائشة ،وأ ّنني
الوعود
الرتانيم،
ُ
ُ
ِ
َ
ّ
الدالّ ،
الس ِ
بق ّ
الضاري عىل املوقع واملكانة.
مت
الص ُ
احلكمةّ ،
التول عن ّ
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..............

ِ
تأكدت َ
فوات األوان
بعد
ُ

فعلت شيئ ًا إمر ًا
أ ّنني
ُ

َ
أعرف ما هو
هيهات أن
ولكن
َ
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وهذه العالمات والنبوءات تدخل يف بالغة احلذف التي تصنع شعرية ما ،ألهنا

حتيل عىل جمهول ،وفراغ يدّ عي الشاعر أنه مل حيله ،ويرتك للقارئ وللمتلقي حرية
التخيل ،وفضاء التوقع مفتوح ًا ،ألن الشاعر يرتك نفسه يف فضاء األسئلة والتوقعات،

ويرتك قارئه يف فضاء مماثل:

مسافر بل
وعدت من «هيثرو» (أذهب أحيان ًا إىل املطا ِر ال أل َّنني
ذهبت
أراهم ك َّلام
ُ
ُ
ٌ
ِ
أقرتب منهم.
فر) وال
ألكونَ عرض ًة
ُ
لالحتامالت التي ُ
الس ُ
يمنحها ّ

ٍ
ِ
طويلة أن ّ
ربطة ٍ
أظل مشبوح ًا
عنق
فعلت حتى من دون ِمنظا ٍر أو ُس ّل ٍم أو
أخشى إن
ُ
هناك.
أنتظر شيئ ًا حيدث.
فأنا مثلهم
ُ

()51

هذه العالمات واإلشارات تتأكد أكثر يف ديوانه :كلام رأى عالمة ،ويف قصيدة

بعنوان :ثالث إشارات يف طريق األعمى:
َ
حيمل
أ ّنى ِل ْن هو يف ِخ ّفتي أن

ِ
والرس؟
العالمة
عبء
َ
ِّ
هلذا أتر ّنح

()52
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املرحلة الثالثة :القصيدة /الكتلة وانفتاح قصيدة النثر عىل النثر
 -1قصيدة الكتلة وتقنيات الرسد يف« :حياة كرسد متقطع»:

ومعرفي ًا ،إذ تبدو
شكلي ًا
كلي ًا،
ّ
ّ
ينتقل أجمد نارص يف هذا الديوان إىل مساحة جديدة ّ

القصيدة يف شكل كتايب جديد ،وال تتوزع عىل أسطر شعرية ،وبذلك تنقطع صلتها
متام ًا بقصيدة التفعيلة ،وتتخذ شكل املقطع/الكتلة ،وهي عبارة عن« :كتلة مجل
متواصلة جتانس أي نثر آخر ،ويضفي بناء هذه اجلمل يف فقرة واحدة عىل القصيدة

هيئتها وحضورها الشعريني ،إذ ال بياض وال فراغ يفصل هذه اجلمل عن بعضها إال
يف هناية الفقرة الواحدة التي تتبلور داخلها بشكل متتابع ومتالحق»(.)1

وهذه القصيدة تنحو نحو املشهدية والرسد يف بناء درامي يستحوذ عىل كل نص

من نصوصها ،ويمكن أن تقسم القصيدة ،وكل قصيدة من هذا الديوان إىل جمموعة

من البنى املتشاهبة ،التي تتصاعد من حدث واحد ،أو جمموعة من األحداث إىل نقطة
األزمة أو الذروة ،ثم يأيت احلل الشعري املفاجئ يف هناية القصيدة بِ ّ
فني ًا
حل العقدة ّ
ومجالي ًا ،وكام أسلفت فإن هذا يكاد ينطبق عىل قصائد املجموعة كلها:
وموضوعي ًا
ّ
ّ
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يف هذا اجلدول أدرجت معظم قصائد هذا الديوان ،ونالحظ أن قصائد املجموعة
فني ًا وموضوعي ًا ،وتكاد تتشابه القصائد يف حجمها ويف عدد مقاطعها،
مبنية بناء حمك ًام ّ
ّ

بل ويف بنائها ،عىل الرغم من اختالف مواضيعها ،واملفاجآت الشعرية اجلاملية التي
متنح كل قصيدة أفق ًا مفتوح ًا من التوقعات ،فال ينتهي النص حيث ينتهي الكالم ،بل
أساسي ًا يف هنايات القصائد.
يمتد بامتداد أثره يف النفس ،وحيث تكون الدهشة عنرص ًا
ّ
وقد أوردت يف اجلدول السابق معظم قصائد هذه املجموعة التي تبدأ البداية اهلادئة

ألي قصة ،وتوضح العنارص األساسية والشخصيات فيها بأناة وهدوء ،ثم تطرح
ويتم بعد ذلك تطويرها ،وتنتهي إىل املفاجأة يف ختام القصيدة ،هذه املفاجأة
الفكرةّ ،

السدي ،الذي ال خيلو من لغة عالية،
يف معظم الوقت هي مكمن الشعرية يف النص ّ
فني حمكم رصني.
وبناء ّ

إال ّ
السد عن أن يكون جمرد قصة مكتوبة بلغة الشعر إىل قصيدة
أن ما يعطف ّ
عالية الشعرية هو اخلامتة التي تكون يف عدة مجل ،وأحيان ًا يف مجلة واحدة .وقد تزيد
األفكار يف متن الرسد أو تنقص دون أن تؤثر عىل البناء الكيل للنصوص الذي يسري

بالطريقة نفسها يف معظم قصائد الديوان .وهي تتوازى يف بنائها النحوي كذلك ،كام
لو كان الديوان مصم ًام سلف ًا ،ليتأمل مشهد ًا يبدو عاد ّي ًا ومألوف ًا ،ويكتبه بلغة بسيطة

هادئة ،ثم ينتهي هناية مفاجئة تصنع الشعر كالسحر من اليومي والعادي.

وتبدو القصائد مشاهد خمتلفة من حياة كرسد متقطع فع ً
ال ،فكأن هذا العنوان
العبقري قد عرب عن الشكل واملضمون مع ًا ،يف اعتامد الرسد من جهة ،وببناء النصوص
كاحلياة يف بساطتها وتفاصيلها الصغرية ،وعن آالم الشاعر وأحالمه وهواجس ماضيه
قصصي ًا ،مكون من ثالث مقاطع أو
وحارضه ومستقبله .فهي قصيدة مبنية بناء رسد ّي ًا
ّ

أربعة أو مخسة يف بعض األحيان ،وكل منها يبدأ بتمهيد وعرض ملكونات القصة كام
لو كان مرسح ًا ،ثم يتطور احلدث والرصاع يف املقطعني التاليني ،ويفاجئنا الشاعر يف
املقطع األخري بحل شعري ملا كان يشبه العقدة يف املقطعني السابقني ،ولكنها أحداث
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ال تتاىل ،وهي برهات يف احلياة ،كل منها قصة ،تتصل بنسغ خفي ببقية القصص،

ولعلها ترتبط بالبطل /الشاعر نفسه هو ما يصنع العالقة ووجه الشبه بينها ،ويستطيع
مجالي ًا يف هناية القصيدة /القصة ،جيعلك تعود جمرب ًا إىل
كل مرة أن يوجد الشاعر أثر ًا ّ
قراءهتا من جديد هبذا األثر الكيل الذي يصيبك يف هنايتها ،ثم تقرأ مرة ثالثة ورابعة
وخامسة ،ويظل يف النفس ذلك األثر الذي ال يزول للشعر احلي واحلقيقي.

ويمكن تتبع مالمح الرسد يف قصائد أجمد نارص السابقة ،ولكنها يف هذا الديوان

تبدو بارزة وواضحة ،ويعتمدها تقنية أساسية ،ويبدو الرسد هنا استجابة حلاجة شعرية
ومتوجات نفسية ضاغطة تسعى للخروج عىل املفهوم املتوارث للقصيدة الغنائية من
جهة ،وإلغاء احلدود األدبية يف النص الواحد من جهة أخرى»(.)2

ويبدو الرسد املتقطع هنا مشهد يكتنف كل قصيدة ،مكون ًا من عدة عنارص

وأحداث وشخصيات ،وشعرية هذا املشهد ال تبدو إال باكتامل قراءة النص ،إذ خياتل

أجمد نارص القارئ يف بداية مشهد عادي ال يقربه من الشعر املجاز وال الصور الفنية،
وإنام وصف بسيط بلغة تكاد تكون مبارشة لوال التقديم والتأخري ،ويتعمق املشهد يف

املقاطع التالية ،بل لعله يتمزق وتتباعد أطرافه ،حتى يأيت املقطع األخري ويصنع عرب
املفارقة يف أكثر األحيان نسيج ًا متامسك ًا هو احلياة التي تبدو مشاهد متفرقة جتتمع يف
حياة هذا الشخص أو ذاك ،وليس الشاعر إال الرائي الذي يتسنى له وصف صنعة
احلياة ،والوقوف عىل تفاصيلها بالشعر ،فاملشهد هنا متصل منفصل عن احلياة وعن
الشعر ،وأجمد نارص يعيد إنتاج املشاهد التي ترفع إىل العني مقطع ًا من الدفق احليايت،

ّ
مستقل
حمدود ًا يف إحداثيات الزمان واملكان ،وله من االستقاللية النسبية ما جيعله

عن احلركة املستمرة التي تكتنفه»( .)3وبذلك يمكن فهم الثنائيات التي ينطوي عليها
العنوان :السيال /التقطع .احلياة /الرسد.

ومن جهة أخرى فإن أجمد نارص يعتمد شكل القصيدة /الكتلة التي ال ختتلف
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عن النثر إال يف بناء لغتها الشعري .ومجاليات الشعرية اخلاصة هبذه اللغة املميزة

للشاعر .وهي ال جتعلك تفكر يف انتهاء اجلملة ،أو وزهنا الشعري ،أو إيقاعها الداخيل
أو اخلارجي ،إهنا مجلة تطول وال تنتهي إال بانتهاء املعنى ،الذي يعرف متى يكون
نثر ًا ،ومتى يصلب بالشعر فيصبغ النص كام ً
ال بصبغته ،ويصري قصيدة حية .يقول
أجمد نارص يف التعليق عىل هذا الديوان« :لدي اآلن أكثر من كتاب واحد يف الشعر

باملعنى املألوف للكلمة ،ال أعرف إىل متى سيستمر هذا امليل ،وإن كنت أظن أنه وجد
نتيجة تطور لكتابتي نفسها ،ومل يسقط من الفضاء ،ربام ال أعود إىل كتابة شعر يشبه

دواوين سابقة مثل «رعاة العزلة» أو «وصول الغرباء» ،أو حتى «مرتقى األنفاس»،
وكأن ذلك النوع من الشعر مل يعد قادر ًا عىل مواصلة أشكاله ولغته بعد أن وصلت
إىل «حياة كرسد متقطع»( ،)4وهذا يدل عىل وعي أجمد نارص بالذروة التي وصل إليها
يف هذه املجموعة املميزة بناء ومضمون ًا .فقد اقرتب من النثر إىل أقىص درجة دون أن
يفقد الشعر ،وكان الذهاب أبعد من ذلك يعني أن يصل إىل النثر ويفقد الشعر.

ولعل هذا كذلك حيقق إىل حد كبري املقولة التي ترى الشعر يف حركته بني الغنائية

وامللحمية والدرامية عىل الرغم من تداخلها يف كثري من األحيان ،ومن املواضع يف

دواوين أجمد نارص ،وربام يصدق هذا الرتتيب لشلنج يف شعر أجمد نارص إىل حد كبري،

وذلك حني يقول« :يبدأ الفن بالذاتية الغنائية ثم يسمو إىل املوضوعية امللحمية ،إىل أن
يصل أخري ًا إىل التأليف ،أو التطابق الدرامي»( .)5ومع أن هذا التقسيم أو الرتتيب بني
األشكال التي يكون عليها الشعر ليست مستقرة وال ثابتة ،إال أنني أجدها األقرب
إىل شعر أجمد نارص يف تطور قصيدته وجتربته ،منذ ديوانه األول حيث تطغى الذاتية

التي ال تفارقها املالمح امللحمية والدرامية ولكنها ال تبدو واضحة ،ثم نجد املالمح
امللحمية بادية أكثر يف جمموعاته التالية ،ولعل ذروهتا يف هذا الديوان اهلام «حياة كرسد

متقطع» .وكأن كل جتربة إنسانية قبل أن تكون شعرية تبدأ بالتعبري عن نفسها من
خالل عالقتها بالذات كام متثلها الغنائية ،ثم عالقتها باآلخر كام متثلها امللحمية ،ثم
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عالقتها باآلخرين كام متثلها الدرامية ،وإن كانت تتداخل وتتالحم فيام بينها ،خاصة
يف حياة األشخاص وجتارب الشعراء.

وأما كتابه التايل« :فرصة ثانية» فهو لعب املرايا كام تقول خالدة سعيد ،وهو يتقاطع

مع «احلياة كرسد متقطع» وينفصل عنه ،يتقاطع معه من زاوية الشعر الذي يتقطع
بالرسد ،وخيتلف عنه أن الشعر والرسد يف الديوان األول يتداخالن ويتباعدان مع ًا
كاحلياة ،وال نكاد نميز احلدود بينهام ،بينام مها يف «فرصة ثانية» يتوازيان وال يتقاطعان.
وقد صنع أجمد نارص هذا بوعي منه ،ولذلك جعل الشعر بخط عريض ،وترك الرسد

باخلط الرفيع ،ومع ذلك يتداخالن ،ألهنام يتكامالن ،حتى وإن ميز الشاعر بينهام يف
الطباعة .والنثر باخلط الرفيع يتنقل بني املايض واحلارض ،ويأيت الشعر متأم ً
ال للمسافة

بينهام .لكن العالقة موجودة وواضحة ،خاصة أن «فرصة ثانية» كان خمطط ًا له يف
ذهن الشاعر قبل كتابته ،يقول« :كان عندي تصور مسبق لشكل العمل وهندسته
ومضمونه ،ولكني اكتشفت أثناء الكتابة أن العنوان ال يفي بام صارت تنحو إليه
الكتابة ،هكذا أسميته «فرصة ثانية»»(.)6

وهذا الكتاب الذي جاء ضمن مرشوع التفرغ اإلبداعي من وزارة الثقافة األردنية
يبدو مصم ًام للكتابة عن املفرق ،وحماولة اكتشافها من جديد ،ومفتاح هذه التجربة بيد

والدته فضة العويد التي هيدهيا كتابه ،ولذلك يبدأ الكتاب بداية حلمية وشعرية« :إ َّنه
ٍ
ٍ
ِ
مقرفصة
المرأة
األزرق الكايب صور ًة جانبي ًة
خاتم خمتلف ،ترى يف حج ِره
خاتم آخرٌ ،
ٌ

عىل ِ
ٍ
ٍ
حتكه بِ ِ
َ
وتسمع ما إن ُّ
وعود مل تنجز قط،
رجع
ردن
معمرة،
هيئة
قميصك َ
ُ
غزالة ِّ
ري
سطحه املخرشم تكوين ًا لدمعة ما تلبث أن
تلمس
يمكنك كذلك أن
َ
َ
تصبح ُق َّبة تط ُ
َ

بال أجنحة»(.)7

وهي بداية مالئمة لنص شعري يستكمل ما كان يف الديوان الذي سبقه ،من البنية

اهلادئة لرسد نثري شعري ،يصنع نموذجه اخلاص واملختلف يف كتابة قصيدة النثر.
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لكن النمط ال يستمر ،ويريد أجمد نارص أن خيطو باجتاهات جديدة يف املزاوجة بني
اخليال الشعري واخليال الواقعي ،وذلك عندما يتذكر ويعود إىل املايض ،فهو ينطلق من

واقع حقيقي إىل واقع متخيل يمأل فراغاته بالشعر وباملجاز ،إذ يبدو يف خمطط الكتاب
الرحلة احلقيقية إىل املفرق والتجول يف صحرائها وأسواقها وبيوهتا وآثارها وهلجتها

وفلوكلورها وحتى أساطريها وخرافاهتا ،وحماولة البحث عن احلقيقة واستعادة

املكان وأهله من جديد ،وعىل الرغم من الصالبة املعرفية التي يتمتع هبا أجمد نارص يف

رسد سرية املكان وتارخيه إال أن املجاز يصنع سرية شعرية موازية للمكان وللشاعر.

«هكذا يتداخل احلفر عىل املايض الشخيص باستكشاف ماض عريق .كأن صورة املرأة
املقرفصة ـ عميدة عوامل الطفولة ـ طلسم يفرك وتتوالد الصور»(.)8

يف الكتاب بحث أركيولوجي مهم ملدينة املفرق ،وحلركة احلياة فيها بني املايض

واحلارض ،ولسرية الشاعر/الطفل فيها ،وكذلك للغتها ومفرداهتا اخلاصة هبا،

وتطورات ذلك كله .لكنه ال يركن إىل جفاف لغة العلم ،ولذلك يزاوج بينه وبني

بحث شعري عال عن نموذج آخر الستنباط الشعر من احلياة .من الواقع مبارشة يف
مرايا املايض واحلارض ،يقول:

الكحلي ِة من ُ
مشيت َ
قبل،
الرجو ِم
َ
َّ
بني هذه ّ

لكن بغري هاتني القدمني ا َّللتني تسعى هبام اآلن
ْ
ٍ
َ
شباك مرجتلة
أفلتت من
طرائد
اقتناص
حماو ًال
ْ
َ

()9

ويقول يف نص آخر يبدو كأنه من الديوان السابق :حياة كرسد متقطع يف بنائه

الرسدي املحكم ،وشعريته اهلائل ،يقول:

ني ُك ِّل الوجوه التي أحبب ُتها أو كره ُتهاُ ،ي ّ
من ب ِ
وجهه كلام سمعت هذه األغنية.
طل ُ
ُ
اسم التي هلا ّ
س فتفشل ،وحتاول ّ
حتاول أحيان ًا ّ
فر ٍ
اسم
غمزتان
تذك َر ِ
تذك َر ِ
وذيل َ
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ِ
يزوجوه
البدوي الذي
الولد
ّ
َ
سكب تنك َة كا ٍز عىل ثيابه ،وأشعل َ
النار بنفسه ،ألهنم مل ّ
حبيب َة قلبه فتفشل .وحتاول ّ
يقرص بواحدة أذنك ،ويكتم بالثانية
تذكر يدي والدك
ُ

عظمي كب ٍ
صوت املغني املرصي يف راديو ذي هيكلٍ
وجه ذلك
َ
ري فتفشل .وحده ُ
ٍّ
ٍ
املهلهلِ خلق ًة وثياب ًاُ ،ي ّ
لقطة ثابتة ،عندما سمعتام هذه األغنية من راديو
طل عليك يف
شعره ب «الربل كريم» يف ٍ
ّ
الغبار عىل
بلدة ُتع ِّلق
ترانزستور
يتخط ُر به ٌ
َ
شاب يلمع َ

مشاجب العاملقة.

ٍ
ِّ َ
حبيبات بالبكيني عىل
متخيلي
تتطوحان مع أغانيه
ا ُملغ ّني املرصي الذي كن ُتام
ّ
َ
صاحبك ا ُمل َهلهل خلقة وثياب ًا سقط من سقالة
شواطئ اإلسكندرية مات بالبلهارسيا،
ِ
احلديد الثقيلِ يف
هجرت العائلة باكر ًا ،ل ُتثني عىل
مضحكة يف الصحراء ومات .وأنت
َ

حافية عىل لظى ِ
ٍ
ٍ
ُ
حديد
سكة
بأربع أقدا ٍم
األغنية تتقافز
للصلب مل ترها ،وظلت
ِ
مصانع ُّ
َ
القطارات:
هجرتا
ُ
ْ
طوحنا
ّ

يا هوى

طوحنا
ّ

()10

فهو إذن كتاب خمتلف ،يدرك القمة التي بلغها يف الديوان السابق ،وحياول تسطيح

القمة وتوسيع إطارها ،ويستخدم املقطع /الكتلة التي قد تغري القارئ بنص نثري
من أدب الرحلة ،وهو ما سيتجه إليه الشاعر فع ً
ال يف كتب أخرى .ولكنه هنا نموذج

خاص ومتفرد يف كتابة قصيدة النثر خمتلط ًا هذه املرة بالنثر :أي أن فيه من النثر الذي
يميزه الشاعر عن الشعر ،وليس ممتزج ًا به كام يف «حياة كرسد متقطع» .كام أن أجمد
نارص واثق من الطريق التي تصل به إىل الشعر ،ويكتب بحر ّية مطلقة ،يف اكتشاف
حماوريه
متحل .يقول يف رد عىل
َ
جواهر النثر التي تصل به إىل الشعر ،دون ا ّدعاء ودون ّ

عن ديوانيه :حياة كرسد متقطع وفرصة ثانية « :ما تشريان إليه من كتابة نثرية حلمية بدأ
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فع ً
ال يف كتايب «حياة كرسد متقطع» ،ولكنه ذهب يف أعامل الحقة إىل الرواية الكاملة،
أو يف فرصة ثانية الذي مل أضع عليه تصنيف ًا معين ًا ّ
فظل حائر ًا عند تل ّقيه ،فهناك من رآه
رواية ،وهناك من رآه استمرار ًا لـ حياة كرسد متقطع ،وأنا أميل إىل الرأي الثاين ،عىل

األقل هذا ما كان يف ذهني عندما بدأت تتضح يل خارطته أثناء الكتابة»(.)11
يقول أجمد نارص:

ّ
ٍ
رب ،كان ُيشبه فراش ًة زرقاء.
تتذك ُر وش ًام عىل
نحاس مؤكسد ،أو ر َّبام عىل كاحلٍ مغ ّ
ُ
ترفرف عىل منحد ٍر خطر ،قريب ًا من شقٍّ أو هاوية حيث تثوي
رأيت يوم ًا فراشة زرقاء
َ
ِ
ٌ
ٌ
ُ
النقطة
فتحركت يف ذاكرتِ َك
نحاسه املؤكسد،
الوشم عىل
رقص
رائحة
ْ
عضوية ُم ّبيتةَ .
ُ
ُ
ري متساوي األضالع بل صدع ًا
تودع فيها
التي ُ
رسها .مل تكن نقطة بل مثلث ًا غ َ
الرائحة َّ
ُ
الغبار
النحايس يف الرقص .تصاعد
الكاحل
بنفسجي ًا قامت ًا ،بل خامت ًا يف صندوق .أمعن
ُ
ّ
ِ
محاسة ٍ
حلقي مبحوح ،خفقَ
حرير أسود عىل فلقة قمر .تصاعدت الرائحة،
غناء
مع
ٌ
ٍّ
تأججت ،ولك ّنها مل تبح بمكنوهنا .ظ َّلت مثل الطلسم واحللم وغموض احليوان»
ْ

()12

هبذه اللغة الكابوسية يكتب مقطع ًا يفيض باألحجيات وألغاز الدالالت العميقة

ومر به ،بخط كثيف وعىل صفحة مستقلة عن الرسد السابق ،وكأنه ال يذهب
ملا شاهد ّ
من الشعر باجتاه النثر ،وإنام يميض من النثر ليالقي الشعر ،ويعثر به كاللقى ،فثمة
الكثري من العالمات التي تتوارى وراء كل خطوة خيطوها يف هذا املكان الواقعي/
ّ
ويظل مثل الطلسم واحللم وغموض احليوان.
السحري ،والذي ال يبوح بمكنوناته،
وأما يف كتابه األخري «مملكة آدم» الذي كتبه حتت وطأة املرض واإلحساس

بالفجيعة عىل املستويني الشخيص والعام ،ويف حماولة منه للذهاب أبعد يف حماورة
املايض ،وإسقاطه عىل احلارض احلي ،فيام سامه صبحي حديدي :رسالة الالغفران

بقوله« :هي رسالة الالغفران التي يرسلها أجمد نارص إلـى عرصنا ،حول جحيمنا
األريض وضحاياه ،وشقائنا البرشي وصانعيه ،وحول مملكة آدم»(.)13
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وقد كتب أجمد نارص عن طبقة من طبقات اآلخرة وهي اجلحيم فقط ،فكانت
مملكة آدم التي يصفها نارص ويعرب عنها هي األكثر وحشية وأمل ًا وعذاب ًا ،ومل ينطلق

إىل الطبقات األخرى كام فعل دانتي من قبله يف الكوميديا اإلهلية واملعري يف رسالة
الغفران( ،)14وقد صورت القصيدة /الديوان جحي ًام مقاب ً
ال يف الدنيا ،يصفه أجمد يف
حلظة حارة بني احلياة واآلخرة:

ر َموين مع الذين َ
قضوا نحبهم
كنت خمتنق ًا
ُ

ومل أكن ميت ًا متام ًا

كنت بال َن َف ٍ
س تقريب ًا
ُ

ال أعرف ما الذي أصابني»(.)15

ويف هذا الديوان جييد أجمد نارص كتابة قصيدة النثر اخلاصة به ،ويستمر يف تطويع

النثر للشعر ،ويستخدم يف هذا الديوان مفردات عرصية جديدة جيلبها من أرض
املعارك العربية الطاحنة:

ٍ
أريدُ أن َ
مملكة خملو ُقها آدم ،حيث صارت الكلم ُة للزومبيني،
قادم من
أقول له إين ٌ
مصايص الدماء،
َّ

أكلة حلو ِم البرش،

هاتكي األعراض،

مغتصبي الصبي َة الصغار،

ُ
رجال اخلازوق والكرايس الكهربائية(.)16

ومع هذا املعجم اجلديد حيتفظ باللغة األصيلة الفصيحة احلية واحلارة ،وإنام
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يوسعها بام خيدم املوضوع اجلديد الذي جعله حمور ًا للنص ،حيث يلتقي العذاب
الشخيص باجلمعي ،وحيمل الرسالة يف نقل أهوال احلرب إىل اهلل .ويف الوقت نفسه فإن

الشعرية ال تقل وال ترتاجع ،ولكنها تتخذ صيغة جديدة يف التمثيل والرسد واملشهدية

التي تقتنص اليومي يف احلرب وترفعه إىل آفاق الفن والشعر« .إن هذا الرتكيب مل
اعتباطي ًا بقدر ما يعكس حقيقة واحدة تتمثل يف نضج الشاعر يف توليف ملحمة
يكن
ّ

شعرية خماتلة ال تستقر حدودها عند نقطة واحدة ،وإنام خترتق حدود اجلسد ومعارفه
الروحية ،وإقامة سجال حقيقي مع الواقع ،وما حيبل به من رشوخ وتصدعات»(،)17
يقول أجمد نارص:

املوت كوخزة إبرة .تعايل ،يا أ ِّمي ،من ِ
وراء
ُأل ِّمي طريق ُتها يف ال ُّنواح الذي جيعل
َ
ِ
ِ
املداوية التي تبع ْت ِ
حتت أعشابِ ِ
والتاب ،من ِ
احلج ِر ُّ
هؤالء
ك إىل القرب ،و ُنوحي عىل
ك

ِ
عربات
رياح الظلامت ،ينتظرون
ا ُملمدَّ دين بال أوصال ،بِ َقص َبات هوائية،
تصفر فيها ُ
ُ
املوتى التي ُت ِق ُّل موتى آخرين .تعايل وغنِّي هلم األغني َة التي كنت تغنينها أليب ،كي
يعو َد من مشيه الطويلِ يف الليل»(.)18

ويف هذا الديوان جتتمع عنارص الشعرية التي وصلت إليها قصيدة النثر عند أجمد

نارص ،فهذا الديوان ينطوي عىل:

 -1ملحمة شعرية تستلهم جحيم دانتي يف الكوميديا اإلهلية ،وجحيم املعري يف

رسالة الغفران ،ويف الوقت نفسه فإهنا تستثمر احلدث النثري يف صياغته بأدوات
الشعر ،وجتعل منه قصيدة نثر ناضجة ،مكتملة األدوات واألساليب .وتراوح
بني السطر واملقطع /الكتلة ،يقول عباس بيضون« :خيوض أجمد يف القدر والنهاية

والالمعنى واملصري أي أنه خيوض يف امللحمة ،ونحن نقرأ ونشعر بأننا نقف عىل
مشارف وقمم ملحمية»( ،)19ويتابع« :إننا فع ً
ال يف قلب امللحمة ،ولو أن نص أجمد
نارص قصري بالقياس إىل امللحمة ،إال أن كونية هذا النص توازي ملحمة كاملة ،بل
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ّ
إن تقاطعاهتا وقدرته عىل النفي والكتابة بالسلب ،الكتابة باخلواء املحكم ،جتعل من
النص يف سو ّيته واستقامته وتناسقه وامتداده طابق ًا بعد طابق وركن ًا بعد ركن معامر ًا
حقيقي ًا وملحمة موجزة»(.)20
ّ

 -2استخدام اللغة البسيطة التي تعتني بالتفاصيل ،وباليومي ،وباهلاميش ،ولكنها
ال تتنازل عن فصاحتها وحرارهتا .وتضيف معج ًام جديد ًا مما جيري عىل األرض اليوم
يف أرض املعركة ،يقول:

بني ُ
رأس َك َ
اجلموع
هكذا ُ
تدفن َ

قف

انظر

ِّ
ظهرك
ول َ
ال َ
فرق

الريح التي
ال َ
يشء ُي ّ ُ
غي اجتا َه ِّ
هتب مثلجة
ّ

ٍ
الس ُ
ياط التي جتلدُ
كائنات
وال ِّ

َ
رصاخها وال أراها
أسمع
ُ
ْ
قف

انظر
ْ

يح التي
الر ِ
ال َ
يشء ُي ّ
غي اجتا َه ّ
هتب قارس ًة
ُّ

أما َم اجلميع

()21
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 -3توظيف املشهدية يف النص ليبدو كأنه جيري أمامنا عىل مرسح ،ومع أنه استخدم

هذه التقنية يف الديوانني السابقني :حياة كرسد متقطع ،وكذلك يف فرصة ثانية ،إال

أن أجمد نارص يمهر يف توسيع مدى املشاهد ،ونرى يف هذا النص شخصيات كثرية
معروفة وجمهولة ،توسع احلدث ودالالته وآثاره ،وتوظف األصوات املختلفة بام
يفسح العرض كل مرة لعنرص جديد يساهم يف صناعة احلدث وصياغته.
-4

التحام اجلحيم اجلمعي بالفردي والشخيص ،وهذا ما استخدمه أجمد نارص

يف دواوينه السابقة ،واختذ أدوات فنية متنوعة يف إيصاله عرب الشعر ،فالقناع مرة،
والتناص مرات كثرية ،ولكنه هنا يلتحم به ،ويندمج الشخيص باجلمعي ،فيبدو
متأمل ًا متشظي ًا كأنه أجمد نارص ،وهو هو أحد ضحايا التوحش البرشي ،ومعاركهم

الالإنسانية:
ِ
تع ٌب.

جسدي متهالك.

ِ
عرشه اخلاوي(.)22
خا ٍو عىل

 -5ال مسافة بني النثري والشعري يف هذا الديوان ،فهذه قصيدة نثر كاملة تستنفر
أقىص طاقات النثر وطاقات الشعر يف نص ليس هجين ًا ،ال يتخىل عن النثري لصالح
الشعر ،وال عن الشعري لصالح اليومي والعادي .وهو نص مكتمل اخللقة واهليئة
خاص بأجمد نارص وبإنجازه الشخيص يف قصيدة النثر .خاصة أن أجمد نارص يذكر

مصدرين أساسيني هلذا الكتاب يذكرمها يف مقدمته :رسالة الغفران للمعري :نثر،
والكوميديا اإلهلية لدانتي/شعر ،وبينهام وهبام يصل أجمد نارص إىل أقىص درجات

استنفار طاقات النثر يف صناعة الشعر ،وتقديم قصيدة نثر فريدة خاصة به تكرس

اسمه وجتربته.
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ما ُيشبه الخاتمة
مطولة ،بالشّ غف
لقد كتبت دراسة موسعة عن جتربة أجمد نارص كام أكتب قصيدة ّ
اخلفي وصدق الشعور بام أقرأ وأكتب ،دون تك ّلف أو ا ّدعاء،
ذاته وحرارة الدافع
ّ
ودون شاعر ّية ختلو من الوعي باملسؤولية اجتاه املهمة التي نصبت نفيس هلا ،ولذلك

كنت من عبارة شعر ّية واحدة ألجمد نارص أسهر ليلة ،ور ّبام أكثر من ليلة أتأمل وأقرأ
ّ
وأفكر وأحلل ،وأطالع املصادر واملراجع النقدية بال كلل أو ملل .مل أشأ أن أبدأ

فيظن املتلقي ّ
لم بمناهج النقد وأدواته،
أن هذا كتاب
الكتاب هبذه اللغةّ ،
انطباعي ال ُي ّ
ّ
ولكني يف الوقت نفسه مل أستطع اخلروج من الكتاب دون أن أقولّ :
ثمة نريان ًا يف
إن ّ
داخل التجربة التي يعاينها الناقد وتعاينها الناقدة ،وهي ستحرقه/ا إن مل يصفها/

تصفها بالصورة ،وحتسن التعامل معها يف القراءة وال ّتحليل واخلروج بنتائج قابلة
وتلونات
للنقد وللنقض وللتوافق معها أو االختالف عليها ،وأن هلذه النريان درجات ّ
وحرارة تزيد وتنقص بحسب العمل املقروء واملادة املعاجلة ،وأنّني يف احلقيقة شاعرة

الرغم ممّا ارتكبته من نقد عىل مدى هذا الكتاب ،وأنني رأيت نفيس وتأ ّملتها من
عىل ّ
خالل كل ما قرأت ألجمد نارص ،وما كتبت عن جتربته اخلاصة يف احلضور ،واملميزة
يف االمتداد واخللود.

فام الذي قدّ مه أجمد نارص خالل جتربته الشعرية واألدبية املمتدة عىل مدى أربعني
عام ًا تزيد أو تنقص ،وما النقاط األساسية والعناوين العريضة هلذه التجربة:
للسائد واملألوف ،وكتب قصيدة ُترهف اإلصغاء
 -1أنّه كان ُملص ًا لوعيه املفارق ّ

للحساسيات اجلديدة يف العامل والعامل العريب واألردن.
ّ

 -2أنّه مل ُيقحم نفسه عىل قصيدة النثر ،ومل يسقط فيها ،وإنّام صعد إليها كام يصعد
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اجلبل ،بتؤدة وبثقة وبوعي عميق وصادق الشغف لكل ما جيري حوله من أنامط
الكتابة اإلبداعية وأشكاهلا املختلفة.

هيأ له
 -3أنّه كان ُمث ّقف ًا واسع الثقافة ،وشاعر ًا عميق املوهبة يف الوقت نفسه ،وهو ما ّ

اإلبداعية:
الوصول إىل أبعد ما يمكن الوصول إليه يف القصيدة ،وما جاورها من احلقول
ّ
شعر ًا ونثر ًا.
حداثي ًا ُمنفتح ًا عىل ما يف العامل من إبداع وتطورات ،ولك ّنه يف
 -4أنّه كان شاعر ًا
ّ

الوقت نفسه غري منفصل عن تراثه العريب األصيل حيمله معه يف كل مكان ويف كتابة،
ّ
ُي ّ
ويتشكل به.
شكله
ّ -5
أن ذلك جعل للغته نكهة القديم ونكهة احلديث يف طبق واحد ،فاستطاع اجلمع

إمكانياهتا
بني مفردات وممكنات لغة الرتاث املفتوحة عىل احلديث واحلداثة بكل
ّ
وتنوعاهتا .وظ ّلت لغته حارة طازجة رغم اكتنازها بمفردات لغة الرتاث ،التي فقدت
اليوم مع تقادم الزمن حرارهتا ،وإمكانية حضورها يف اللغة احلديثة ،فكيف توجد يف لغة
قصيدة النثر األكثر بعد ًا بحكم خصائصها وأدواهتا الفنية واجلاملية.
مفهومي ًا ـ للمسافة بني الشعر والنثر ،وعكف عىل رأب املسافة
 -6أنّه كان واعي ًا ـ
ّ
تعسف وتع ّنت ،من خالل استنفار ما يف النثر من قوة وطاقات
بينهام
تدرجيي ًا ودون ّ
ّ
إبداعية بالصور املختلفة التي عرضنا هلا يف الكتاب ،ومن خالل منجزه اإلبداعي املمتد.
وكأنه بدأ من الشعر باجتاه قصيدة النثر والنثر ،بحث ًا عن شعريته اخلاصة بلغته وبكتابته.
 -7أنّه جدّ د وأضاف مدماك ًا يف كل ديوان شعري وكتاب نثري يف بناء جتربته الناضج

واملتني ،ممّا ييش بإحساسه العميق باملسؤولية اجتاه ما يصنع ويكتب ويبدع.

 -8أنّه ّ
ولقضيته ومبادئه ،وحلر ّيته قبل ذلك
ظل مث ّقف ًا عضو ّي ًا وخملص ًا ملكانه ولزمانه،
ّ

وبعده.
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 -9أنّه خ ّلص قصيدته ولغته من محوالهتا البالغية الثقيلة القديمة ،واقرتب هبا من لغة

العموميات،
اإلنسان اليومية البسيطة والعميقة يف آن واحد ،وجعلها لغة التفاصيل ال
ّ
ولغة البساطة ال التعقيد ،ولغة العمق ال الزخرفة اللغوية السطحية واملبارشة والفاضحة.
مستفيد ًا من أقرانه وآبائه الشعرينيّ ،
ومطلع ًا عىل قصيدة النثر يف العامل من خالل لغتها أو

من خالل ترمجاهتا املختلفة إىل العربية.

 -10أنّه بدأ جتربته بقصيدة تعيل من الذاتية ،واالحتفاء بمشاغل النفس ،واستطاع

تدريب قصيدته ولغته عىل النأي املدروس ،وتأ ّمل جتربة الذات من مسافة كافية لتبدو
موضوع ًا ،ولتعامل الذات بضامئر الغياب واخلطاب ،وهو ما هيأ لقصيدته االنتقال

من الذاتية يف بدايات الكتابة والتجربة ،وكام تبدت يف ديوانيه األول والثاين :مديح
ملقهى آخر ،ومنذ جلعاد كان يصعد اجلبل ،إىل الدرامية التي شهدت دواوينه التالية
وس من رآك وكلام
إرهاصاهتا يف :رعاة العزلة ووصول الغرباء ،ثم مرتقى األنفاس ُ ّ

رأى عالمة ،لتصل الدرامية إىل ذروهتا يف ديوانه :حياة كرسد متقطع ،وانتهاء بامللحمية
كام مثلها ديوانه األخري :مملكة آدم.

ّ -11
التحوالت
أن الغنائية والنربة الرعوية والبدوية مل تفارق جتربته ،عىل الرغم من
ّ
مرت هبا كتابته ،ولكنها مل تكن عيب ًا بقدر ما كانت خصيصة أسلوبية
والتطورات التي ّ
متنح لغته وقصيدته نكهتها اخلاصة واملغايرة واملميزة.

لقد اخرتت إطالق عنوان التحوالت عىل قصيدة النثر عند أجمد نارص ،ألهنا

تطورت واختلفت ،بحكم تقادم التجربة واتساع املعرفة من جهة ،وبحكم عدم
اطمئنان أجمد نارص إىل صورة واحدة هنائية للشعر ،وهو دأب الشاعر احلقيقي الذي
عربي ًا وغربي ًا ،ويكثف مقوالته ،وينقي
ال يطمئن ،ويطلع عىل التجارب املختلفة
ّ

كتابته ،كأنه املتنبي إذ يقول :عىل قلق كأن الشعر حتتي...

وقد تطورت قصيدة أجمد نارص ،وحتركت من مكاهنا عدة مرات ،ولكنها كانت
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حركة باجتاه الشعر احلقيقي ،وبدأت من قصيدة التفعيلة يف الديوان األول ،واخلروج

من اإلطار الشكيل هلذه القصيدة منذ الديوان الثاين ،ولذلك ال نكاد نلمح بينهام
إال اختالف ًا طفيف ًا بني القصيدة املوزونة املتخففة من قيود الوزن ،واخلروج عليها

شك ً
ونوع أجمد نارص يف املضامني واألدوات بعد ذلك ،لكنه
ال ومضمون ًا فيام بعدّ .
كان يؤسس لقصيدة نثر تعتمد عىل املراجع الغربية التي اطلع عليها من خالل ثقافته
باإلضافة إلـى الرتمجات املختلفة ،وهو ما جعله يتساءل عن واقع قصيدة النثر العربية
التي ال متلك شك ً
ال واحد ًا يمكن القبض عليه كمعيار عام يستضاء به للحكم عىل

قصيدة النثر بعد ذلك .وكان هلذه املساجالت أثر واضح يف النقاش حوهلا من جهة،
ويف توطيد حضوره الشعري يف الساحة العربية من جهة أخرى .فقد تساءل أجمد نارص

عام يتم تداوله من كتابة حتت مظلة قصيدة النثر ،وهو أبعد ما يكون عنها ،باملواصفات
التي توصل إليها الغرب يف التجارب الشعرية منذ القرن الثامن عرش ،ووصو ً
ال إىل
كتاب سوزان برنار الشهري عن قصيدة النثر .وكذلك ما كتبه العرب قدي ًام وحديث ًا،

ونظرت له جملة شعر وما انضوى حتت لوائها من شعراء ونقاد.

كام توقف أجمد نارص عند شكل قصيدة النثر بالشكل الطباعي ،والذي رأى فيه
شك ً
ال يعرب عن التصاقه بالنثر ،وتعبريه عن مضمون خاص بمواصفات هذا الشكل

والنوع األديب ،بام سمي :قصيدة الكتلة ،التي تبناها يف ديوانه :حياة كرسد متقطع،

وواصل كتابتها منذ ذلك الوقت ،وعىل الرغم من الصمت الذي قوبل به هذا الديوان
أول ظهوره ،وهو صمت الساحة الثقافية ،الذي كان صمتها أقرب إىل التأمل للشكل

اجلديد الذي طلع به أجمد نارص ،واملفارق للشكل الذي كتب به جمموعاته السابقة ،إال
أنه القى اهتامم ًا نقد ّي ًا فيام بعد ،وعد من أنضج جمموعاته من النواحي الفنية واجلاملية.
هذا هو أجمد نارص :شاعر كبري وحقيقي وخالد لوال أن احلياة قصرية ،وتنتهي

بنكتة قصرية كام تبدأ.
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واإليطالية واإلسبانية واألملانية واهلولندية واإلنجليزية .وهو عضو يف
رابطة الكتاب األردنيني.
ومن أعامله األدبية:
* «مديح ملقهى آخر» ،شعر ،دار ابن رشد ،بريوت.1979 ،
* «رعاة العزلة» ،شعر ،دار منارات ،عامن.1986،
* «منذ جلعاد كان يصعد اجلبل» ،شعر ،بريوت.1987 ،
* «وصول الغرباء» ،شعر ،لندن.1990 ،
* «رس من رآك» ،شعر ،دار الرساة للكتب والدراسات والنرش،
لندن.1994،
* «أثر العابر» ،خمتارات شعرية ،لندن.1994 ،
* «خبط األجنحة» ،أدب الرحالت ،القاهرة.1995،ط ،2وزارة
الثقافة ،عامن.2002،
* «األعامل الشعرية الكاملة» ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش،
بريوت.2002 ،
* «مرتقـى األنفـاس» ،شعـر ،بريوت« .1977 ،وحيـد ًا كذئب
الفرزدق» دمشق.2008 ،
* «حيث ال تسقط األمطار» ،رواية ،دار اآلداب ،بريوت.2010 ،
* «فرصة ثانية» ،نصوص أدبية ،وزارة الثقافة ،عامن .2010 ،انظر:
معجم األدباء األردنيني ،ج ،2م ،1وزارة الثقافة ،عامن.2006 ،
115

مها العتوم في سطور
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األهلية ،عامن.
٭ ُغ َرف علوية :ديوان شعر ،2019 ،الدار
ّ

يت ذاكرة والكتابة نسياهنا ،خمتارات شعرية ،2020 ،دار العائدون للنرش ،عامن.
٭ حيا َ

٭ السيدة مارتا أويل :رواية مرتمجة عن اإلنجليزية للكاتبة النروجيية سيجريد أوندست،
 ،2021الدار األهلية للنرش ،عامن.

٭ كتاب نقدي يصدر قريبا عن وزارة الثقافة بعنوان :أجمد نارص وقصيدة النثر.
٭ وهناك عدد من املؤلفات النقدية حتت الطبع.

٭ ُترجم شعرها إىل الفرنسية والسويدية واالنجليزية.
الربيد االلكرتوينmahaautoom@yahoo.com :
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